
Spmwozdanie z wykonania planu wydalk6w budietowych jednostki
bud2etowej- Szkoly Podstawowej w Starczy za 2010rok.

Pian wydatk6w jednostki budzetowej Szkoly Podstawowejw Starczy na dzieh 31 grudnia
2010 roku wyni6si 1.257,187,00zt, a wykonano na kwote 1.256.823,85 zl, co stanowi99,97 7o
planLr. Pan nie zostal wykonany na kwote 363,15 zt w tym kwota 350,00 zl, to niewykozystana
dotacla na podrecznikid a ucznr6w akwota131521 to suma konc6wek w groszach z
poszczeg6lnych paragraf6w.
Zaplanowane na 2010 rok Srodki peeznaczono na nastQpulqce dzialy:
801 Oswiala iwychor,vanie - 1.159.287,00 ztw tym:
- 80101 - Szkota Podstawowa w Sta.czv 1.086.016.00 zl
- 80113- Dowozy uczni6w do szk6l 19.671,00 z+
- 80195 - Pozostala dzialalnosd 53.600,00 zi w tyrn

(zf6s emeryt6w - 5.600 zl, 6rodki na utrzymanie sali sportowej - 48.000 zl )

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 97.900,00 zl
- 85401 - Swietlice szkolne 94.830,00 zl
- 85415 - Pomoc materialna dla uczni6w 3.070.00 zl

Wydatki na place i pochodne od plac w dziale 801 Oswiata iwychowanie zaplanowano na kwote
977.337,00 zl, a wykonano na kwote 977.335,99 zt. Kwota n ewykozystanych Srodk6w wyntosla
1,01 zl, kt6ra zostala zwr6cona do Uzedu Gminy w Starczy dnia 29 grudnla 2010 r.
Wydatk w poszczeg6lnych paragfafach peedstawajesie nastepujaco:
- Wynagfodzenia osobowe pracownik6w - plan 771.126,00 zl, .r'{yykorarie 771.125,98 zl,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 53.635,00 zl wykonanie 53.634,80 zI,
- Skladki na ubezpieczenia spo{eczne i fundusz p@cy - plan 149.656,00 zl, wykonanie 149.655,21 zl,
- Wynagrodzenia bezosobowe - plan iwykonanie 2.920,00 zl Kwota ta przeznaczona zostala na

zaplacenie umowy o dzielo wykonania instrukcli p. poz oraz umowy zlecenie na pzeprowadzenie
od weesjnia 2 godzin tygodniowo zajec rehab lltacyjnych z uczniem niepelnosprawnym.

Pozostale pa|agrafy zaplanowano na kwote 181.941,00zl,awykonanonakwotQ181.938,69zl
Kwota niewykorzyslanych Srodk6w wyniosta 2,31 zl, kt6ra zostaia zwr6cona do UrzQdu Gminy w
Starczy dnra29 grudnia 20'10 r
Wydatki w poszczeg6 nych paragrafach pzedstawialE sie nastepujeco :
- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp - plan i wykonanie 51.192,28 zl
- lvaterialy i wyposazenie - plan 11.260,00 zl , wykonanie 11.259,59 zI w t!n:

- apal - 6 .762,51 zl
- materialy biurowe idziennikl iSwadectwa 968,04 zl
- Prenumeraty - 480 01 zl
- Sfod ki czystosci - 1.865,28 zt
- materialy do remontu - 1.141,0521
- godlo parlst',vowe - 42,70 zl

- Zakup energii(energia elektryczna woda, gaz) - plan 49.130,00 zl,Wkonanie 49.129,97 zl w Wn
zuzycie energii, wody i gazu w budynku szkot - I 591,97 z{, w sali spoftowej - 40.538,00 zl

- Zakup usl!g zdrowotnych - plan iwykonanie 1.500 z,
- Zakup usllg pozostaiych - plan 29.000,00 zl , wykonanie 28.999, t2 z, w tym

a) dowozy uczni6w do szkoly - plan 19 671,00 zl, wykonanie 19.670,19 zl
b)zakup uslug pozosta{ych w sa i sportowej przy szkole podstawowej- plan 6 513,00 zl, a

wykonanie 6.512,98 zl w tym:
- kanalizacja - 349,59 zl
- odsnie2anie dachu - 4.080,90 zl
- przegl4d instalacji co 2.482.49 zl

c)zakup uslug pozostaiych w budynku szkoty - plan2.816,00zl,wykonanie2815,95zlwtym:
- Rry -139.66 zl
- znaczki pocztowe i kaszly przesylki 124,48 zl,
- kanalizacja - 498,08 zi
- ww6z odpad6w komunalnych 456,99 zl
- pzeglad instalacji gazowej i komin6w 279,67 zl,
- remont spzQtu p poz -352 58 zl
- wyrobienie legitymacji nauczycielskich - 100,30 zt
- usluga w zakfesie p poz i pr6bnej ewakuacji - 189,00 zl
- odsniezanie dachu w sali gimnastycznej - 672,22 zl



- Za^up uslug dostQpu do sleci Inlernel - p a1 | wvkolalle 1 830 00 zt
- Optaty z tytu]u zat upu usiug telekornunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 1055'00 zl

w\konane 1.051,10 zl
- R6zne opJatv slladkl - plan 2.00 zl . w\\orarie 1,80 zl
- odois na zfis dla pracownikdw - plan I wykon anie 29 862'00 zl'
- Odprs na zfss dla emeryl6\\ - plan 5 600,00 2I
- i.[uo materlafow papi;rniczych do spz9tu dfukarskiego i uzEdzeh kserogfaficznych - plan

223,00 zt, W^onan e 222,04 zl
-2akup at<ceioriOw tomputerowych wtym program6w ilicencji- plan 757'00 zl 'wyKanante

756,44 zl w lym:
- ozedluzenie waznosci podpisu elektronicznego -276 94z]
- llcencia programu Place oPTIVUM -479,50 zl

Pian wydatk6w w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na dzien 3l -g-rudnia 2010 roku

*v"l"r iri.6do,ii6 tr-wvr.onano na t<wotp iz sld,l7 zl Bral' wyLonanra na lwote^350'83 ztw tvm
k;ota 350.00 zl. to niewykorzystana dotacia na podrQczniki dla uczni6w' a kwota 0'83 zi to suma

koicdwek w groszach z poszczeg6lnych paragraf6w

- ptace i pochodne od pl ac - plan 89.141,00 zl' Wkonarie 89 140'17 zI BIak wykonanE na Kwole

0,83 zl w tY.n':
- Wyna-grodzenia osobowe pracownik6w- planTO-379 o0.zl wykonanie 70 378'88 zl'

- Doaatiowe wynag'oAzenia roczle - plan 5 477 0A zt Wkonante 5 .Ata 92 zt
- ikt"dki n" ubltpiecrenia spoleczne ifundusz ptacy - p\an 13 2a5'a0 wykonanie 13 284 37 zl

- dodatkl mieszkaniowe, wjeiskie i BHP - plan i wykonanie 3 60400 zt
- zakuo matedai6w i wryposazenia - plan i wrykonanie 1 189,00 zl'
- oaois na ZfSS Ota pracownik6w - plan i wykoranie 600,00 zl,
- ;#iile];'-il p"#yE-uczniow - ptan :.oio,oo zt wkonanie 2'720'00 zt srodki pochodzilv z

aiir"ii ""io'*"i * tltrp podrecznik6w dla ucznl6w z rodzin najubozszych Zwr6cono kwote 350'00 z'

W planie budzetowyrn ujeto dochody wlasne iednostki na 201O rok w wysokosci 68'000 zl' kt6re

*uionrno na itote sz.ib8,oo zl oraz kwota d ?38,2'l zl pozostale srodkrdo wydat(owan'a z roku

!"d6ii 3""""i0y'iiltli,lii oprui .J''.o* n" *'v!v'enie dziec w stolowce szkolnej- 40 e38 00 z)
i dochodv z wplat za kozyst"n,e t" sau sporto*'"1po zajeciach szkolnych _ 16 460'00 21' Srodki te

ot1-.n-"-d- "'i, * iuro""r;a zakup atykLrl6w spozywczych (dochody z zyllvlenla)' czQsclowe poKrycle

\osztow uttzyman'a sali (dochody z salr gimlastyczreJ)
tivui""".i" tivo"tto* "a toniec2o'to r - so.r:6,2'l ziwtym zl,wienre nakwote41 99965n'
,'i"Jit ,i""i*.ij ."Lr sLmnastvcznej - 22 820'19 zl Na rachunku bankol m-d^ochod6w pozostala

i""i" i.iil-,ii .r,-rioi" iostala iwrocona do uzQdu Gminy, w dni! 29 gfudnia 2010 roku


