
Sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w jednostki bud2etowej
Gimnazjum w Starczy za 2010 rok

Plan wydatk6w jednostki budzetowej - Gmnazlum w Starczy za^2010, rol, stanowila kwota

OSO.aSd,OO tt, ttOtl* poszczeg6lnych paragrafaclr wyl'or2yslano w 1000/D Wyjqtek stanow paraglaf

3260 w rozdziale 
- 

85415 - pomoc mate;ialna dla uczn6w Brak wykonania na kwote 750 zl

spowodowany byi tym, 2e uczniowie n|e spelnill kryterium dochodowego

Zaplanowane na 201o rok Srodkl przeznaczono na wykonanie w nastQpuiqcych dzialach:

618  758 ,00  z l
9. '156,00 zl
500,00 zl

4.900,00 zl

15 356,00 zl
1 680 00 zt

801 Oswiata wychowan e - 633 314zlwtym:
-  80110-Gmnaz j l rn  w  S ta rczy
- 80113 - Dowozenie lczniow do szk6l

80'146 Doksztalcanie i doskona enie zawodowe nauczyc ell
- 80195 - Pozostala dzialalno66 ( ZFSS emerytow)

854 Edukacyina opieka wychowawcza - 17 036 00 zl
- 85401 Sw et ice szkolne
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniow

WvdatkL na place i pochodne od plac wykonano na kwot? 562 631 07 zl, co w skukturze wydatkow

s;nowrlo 86 61% . Wvdatk w poszczeg6lnych paragfafach przedstawiaja siQ nastepujqco:

Wydatki osobowe n e za iczone do wynagrodzei tj dodatk mieszkaniowe, wiejskie ekwiwalent za

oranie odziezv i Srodki bhp (mydlo rQczniki herbaia) wykonano na kwote- 30'458'72 zl co stanowi

4.690/0 caloscl wYdatk6w.

Wvnaorodzenia osobowe placownlk6w - stanow kwota 44279AJ8 zl Na sumq tA oprocz

mis' iczrvch wvraq'odzen Tozyly sre rowr'ez wyoatf 7 lytJl-
nagioil-,r;'ler',slo*icn 1a9'6d di'ehtora I wojta oiaT jednorazowYch dooalkow uzupelrrajacvch

Dodatkowe wynagrodzen a roczne ( tzynastka)- to kwota 31952'77zl

Skiadki na ubezp eczenia spoleczne i fundusz pracy - stanowlq kwotQ 86 888 12 zl'

Wynagrodzenie bezosobowe - stanowilo wydatek '1 000'00 zl Zawada zostak umowa o dzielo'
polegajaca na aktualzacji instrukcji pe eciwpozarowej

Pozostale wyd atk za m ykajq s e kwotq 56 4 99 75 zl, ktdra sta nowi 8 7 0 % wszystkich wyd atkow

Srodki pieniQzne z tej grupy wydatk6w przeznaczono na
- Zakup material6w I wyposazenia - w kwocie 10 805 00 z1 w tym:
ooal - mial 7.160,00 zl
materialy biurowe (w tym - swiadectwa, arkusze ocen)- 956 37 zl
Srodki czystosci -1 .532 52 zi
pfenune;ata (Magazyn Szkolny, Doradca Zatzqdzane aSwlal4 -227 99 zl
beben do ksera, fola do faxu - 695 40 21
materialy do remontu - 232,72 zl
' Zaklp pomocy naukowych, dydaktycznych Rsiqzek - 2 417 10zl
mapa do pracown historycznei- 249,00 zl
mikroskop - 950 00 zl
odczynnikr chemiczne 921,10 zl
stopery - 297,00 zl
' la*up energ I - 3.773 40 zl Srodki pzeznaczono na zaklp energii elektrycznej, gaz! i wody'
- Zakup uslug zdrowotnych (badania lekarskle pracownlkow) -600 00 zl
- zakup lsiug pozostalych - 1.063 36 zl w tym
przeglEd ksero - 195,20 zl
wyrobienle legitymacii  szkolnych - 51,98 zl
wiwdz odpadbw, abonament dv, kanalizacla, uslugi kominiarskie - 545 56 zl
koszt wysylki- 94,94 zl
obsluga w zakresie pr6bnej ewakuacii - 175.68 zl



-2-

Zakup uslug dostQpu do sieci Internet - 1 815 36 zt
opf"iv r1vt"ri, tuirp, ,slug telekomunikacyjnych telefonii staclonarnej - 477'67 zl

Odois na ZFSS - 23 038,00 zl co stanowi 3 55 % calosci wydatk6w w tym odpis dla nauczycLelr

emefyt6w renclstow ( to kwota 4 900 00zi)

Za^Jp rratenafow paple'1lclv_r oo sprzelJ oru(drsl rego u'zqd-zen - 
ise rcgal cznyc^ - 350'4 2)

Zakuo aKcesonow komp,rterowych w lyf p-ogranow I lcenclL | ?/4 zu z'

aboranenl prog'anu Place Oplin-m - 215 90 zl
odnowren e ce(yf kalu (walf lrowarego - 92 32 zl
zestaw I\,4ulUmedialnY - 157,00 zl
licencia "Bezpieczna Szkola" - 559 98 zl
toner - 549 00 zl

Budzet Grmnazjum na 2010 rok stanowily rdwniezwydatKr na:

dowozenie uczn 6w do sztoi ttore wynrost! e.i5'5s2 ri K*6ta st"no*i_wado<jd,zakupionych bilet6w

miesiilznvcfr ata uczniow spelnialEcych kryierium dowozu oraz wartosd 50% doplaly do biletow

il;i;iil;;;;;";;;; na dotsztlicinie i lostonalenie nauczvcieli stanowlq kwote - 500 00 zi' kt6rq

wvkorzystano na szkolenie rady pedagogiczneJ

Na koniec 2010 roku Gimnazjum zwrdcilo Urzedowi Grniny w Starczy -

wynikla z zaokrqgleh do pelnego zlotego w poszczegolnych paragraracn'

'10,46 zl, kwota ta


