
Sprawozdanie z gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi 

finansowanych za 2014 rok 

 

Dochody z działalności dochodów własnych za okres I-XII 2014    -  398.948,05 

Kapitalizacja odsetek         -         237,39 

Wpływy z różnych dochodów        -  151.834,80 

Łącznie dochody wyniosły        -  551.020,24 

 

Wydatki za w/w okres wyniosły        -   525.896,37 

Wpłata do budżetu pozostałych środków      -     25.123,87 

Ogółem wydatki          -   551.020,24 

 

Uzyskano dochody z dobrowolnych wpłat z instytucji, prowizji z firm ubezpieczeniowych, za 

wynajem sali, kotłowni c.o., darowizny, wpłaty za legitymacje i odpisy świadectw, wpłaty za sprzedaż 

makulatury oraz nakrętek plastikowych. 

Uzyskane dochody przeznaczono na przewóz osób, wycieczkę do Paryża, zakup artykułów 

biurowych, tablice korkowe, wycieraczki, materiały do remontu, papier ksero, tonery i tusze do 

drukarek, segmenty, wieszak, usługi tapicerskie, taborety, książki, stojak do mini koszykówki, 

instalacje podwieszenia projektora i ekranu, opłaty prowizji bankowych, opłaty podatku od 

nieruchomości. 

 

Przedstawiona działalność dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach 

dochodów i wydatków nimi finansowanych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki 

budżetowe na wydzielonym rachunku. 

Dochody jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały, a w szczególności pochodzą z: 

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach, 

2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, 

3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd. 

Wydatki określa § 3 w/w uchwały, a w szczególności przeznacza się na: 

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach, 

2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków, 

3. uiszczenie opłat za zużycie energii, gazu, wody i energii cieplnej. 

Ze stołówek szkolnych miesięcznie korzystały 452 osoby, w tym: 

- 16 nauczycieli, 

- 478 uczniów. 

Koszt posiłku dla ucznia to 3,00, natomiast dla nauczyciela 6,31 (SP 2, SP 3), 6,63 (SP 5). 

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.447,87, odsetki od należności 

niezapłaconych w terminie to kwota 1.665,56, a zobowiązania zamknęły się kwotą 1.302,33. 


