
Sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w iednostki budietowei
Gminnego Przedszkola w Starczy za 2010 rok

Plan wydatkow jednostki budzetowei - Gminnego Przedszkola w Starczy za 2010 rok
stanowila kwota 510.329,00 zl kt6fqw poszczeg6lnych paragrafach wykorzyslano w 100% WyjEtek
stanowi paragraf 2ywien owy tj. - zakup Srodk6w zywnosci. gdzie wykonanie planu wynosl 98,16%
Srodki wtym paragrafie wydatkowano na kwote-35.241,19 zl. Pochodzq one z oplat wnoszonych
ptzez @dzicbw na wyzywienie przedszko akow, natorniast brak wykonan a planu spowodowany byl
przede wszystkim absencjE dz eci. kt6ra gl6wnie wynlkala z ich zachorowan.

Zaplanowane na 2010 rok Srodki pzeznaczone zostaly do realizacj w nastepujqcych
dziaiach
801 O6wiata i  wychowanie - 510.329,00 zl
- 80104 _ Przedszkole w starczv 508 859 00 zl
- 80113 - Dowozenie ucznidw do szkol 188,0021
- 80146 - Doksztalcanie r doskonalenie zawodowe nauczyciel 582,00 zl
- 80195 - Pozostala dziaialnosi ( ZFSS emeryt6w) 700,00 zl

Wvdatk na place i pochodne od plac zapanowano na kwotQ 389.692,86, co w strukturze
wydatkdw stanowilo 76,46%.
Wydatkowanie Srodk6w fnansowych w poszczegolnych paragrafach przedstawia siQ nast9pujqco:

Wydatki osobowe nie za iczone do wynagrodzeh ti. dodatki mieszkaniowe wiejskre,
ekwiwalent za pranie odzie2y i Srodki bhp (mydlo, rQcznikl, herbata) oraz ekwiwalent za odziez
ochron nE wykonano na kwote 17 293,87 zl co stanow 3 39 % calosc wydatkow

Wynagrodzen a osobowe pracownik6w stanowi kwota - 306.507 40 zi Na sume tq oprocz
miesiecznych wynagrodzei z1o2y1y sie r6wniez wydatki z tytul!
nagr6d jubie!szowych nagr6d w6jta I dyrektora oraz jednorazowych dodatk6w uzupelnralqcych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne lzw. 13-stka wydatkowano na kwote - 23.168,34 zt

Skladki na ubezpieczenia spoleczne fundusz pracy - stanowiq kwotQ 60.017,12 zt

Na pozostale wydatk zaplanowano Srodk w wysokosci 402.672,49 co stanowi 20,15 %
wszystklch wydatk6w.

Srodki pienie2ne z tej grupy wydatkdw przeznaczono na :

Zakup materialdw iwyposazen a -w kwocre 11.209,24 zl w ly.r..
material6w biurowvch 268.73 zl

- Srodk6w czystoscr - 1.387 55 zl
- uzupeln en prawa oswatowego (,,Menegamentw Przedszkolu jest tozbOr

przepis6w oswiatowych adresowanych do plac6wek przedszkolnych), prenumerata
czasopism 'Wychowanie w Przedszko u" ,, Blizej Przedszkola" -P 982,85 zl

- materialy do remontu - 246,92 zl
- wyposa2enie ( odkurzacz szafa, aparat telefon czny. koprarka. dywan) - 8 323,19 zl

Zaklp energi plan i wykonan e 35.222,78 zl w tym:
gaz - 25.816,61 zl
energia elektryczna - 8.768,71 zl
woda 637,46 zl

Zakup uslug zdrowotnych (badanla lekarskie pracownik6w)- 360,00 zl



Zakup uslug pozostalych - 5.517'82 zl w tym:
- wywoz Smiecl- 590,00 z1
- karalizaqa - 690 82 zt
- odSniezanie dach! - 2 806 00 zi

iii"glaJlnit. g".o*"] naprawa kuchnigazowej przeglqd przewoddw kominowych' sprzetu

oasnrczeqo - 533,30 zl
- 
-nap|.a*";'ec, 

gato*"go c o - 732 00 zl
- usir.rgi pocztowe ( znaczki, koszt wysylki) - 165 70 zl

Zakup uslug dostQpu do sieci Internet - 648,00 zl

Oplaty z lytulu zakupu uslug telekomun kacyjnych telefoni stacjonarnej - 805'10 zl

Rozne opiatY I skladki ( za dozor techniczny urzqdzen w p?edszkolu) - 376'00 zt

Waftos6 odplsu na Zakladowy Fund!sz swiadcze6 socjalnych stanowi kwote - 11833'0021
(w tym odpis na emeryt6w - 700,00 zl)

Zakup akcesoridw komputerowych w tym pfogram6w i licencii-wyk na kwotQ 689'68 zt' w tym:

zakup tlrszu do drukarek - 597 '37 zl
odnowten e ce.wfkaru kwalJrhowaneqo - 92,31 zl

BJozet Gnrrnego Przedszkora _a 2010 rok stanowlly rdwnlez wydatk ra ..  ,
dowozenie uczniow do szk6l kt6re wynlosly 18768 zl Kwota stanow wartosc zakupionego biletu

ai""li".""g" olu Ot ""ka spetn alqcego t<ryterium dowozu Pocz4ek dowozu od-wrzeania 20'10 roku

wvdatkiorzeznaczonenaoot<saarcanterdoskonaenienauczycie||stanow|qkwotQ-700.002|,kt6ra
wikozystano na szko elre 'ady pedagog cTnej

Nakonec 2010roku Gminne Przedszkole zwrocilo UrzedowiGminyw Starczy - 11'482t

i's,for,i "," -"t"tv t}/r,onane w parag€fie 2ylvieniowym w kwocie o'51 zl azz 10'97 zl wynikaiqcq z

zaokrqglen do peinego zlotego w poszczeg6lnych paragrafach)


