
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XIX/112/08 

Rady Miejskiej ChełmŜy 

z dnia 26 czerwca 2008 roku 

 
 

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH  

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  

 

Dochody 

 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  404.300,00 

 85401  Świetlice szkolne  404.300,00 

  0830 Wpływy z usług 302.500,00 

  0920 Pozostałe odsetki  2.000,00 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 99.800,00 

Ogółem 404.300,00 

 

 

Wydatki 

 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  404.300,00 

 85401  Świetlice szkolne  404.300,00 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  24.500,00 

4220  Zakup środków Ŝywności 302.500,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i ksiąŜek  

16.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 45.000,00 

4580 Podatek od nieruchomości 2.400,00 

4740 Zakup papieru ksero i do drukarki 7.000,00 

  

4750 Zakup akcesoriów komputerowych 6.900,00 

Ogółem  404.300,00 

 
 

 

 



Zbiorczy plan finansowy dochodów własnych jednostek na rok 2008 
 

Plan dochodów: 

Fundusz obrotowy 

§0830 – Wpływy z usług – 302.500,00 

§0920 – Pozostałe odsetki – 2.000,00 

§0970 - Wpływy z róŜnych dochodów – 99.800,00 

Razem dochody: 404.300,00 

 

Plan wydatków: 

§4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – 24.500,00 

§4220 – Zakup środków Ŝywności – 302.500,00 

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek – 16.000,00 

§4300 – Zakup usług pozostałych – 45.000,00 

§4580 – Podatek od nieruchomości – 2.400,00 

§4740 – Zakup papieru ksero i do drukarki – 7.000,00 

§4750 – Zakup akcesoriów komputerowych – 6.900,00 

Razem wydatki: 404.300,00 

 
Pozostałe dochody własne w kwocie 99.800,00 to wpływy z następujących źródeł: 

- z prowizji PZU 
- wpływy za wynajem kotłowni c.o. w SP2 
- z organizacji zajęć sportowych w placówkach 
- z organizacji kursów językowych 
- dodatkowych wpływów od sponsorów 
- organizacja wycieczek szkolnych  

SP2 – 39.500,00 

SP3 – 11.500,00 

SP5 – 5.100,00 

Gimnazjum – 43.700,00 

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na potrzeby placówek takie jak: 

- zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości 
- artykułów związanych z wyposaŜeniem 
- zakup pomocy dydaktycznych, tj. map, ksiąŜek do bibliotek, mikroskopów, 

komputerów 
- zakup sprzętu muzycznego 
- drobne naprawy wyposaŜenia  
- wycieczki szkolne  

 


