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 GOSPODARKA POZABUDśETOWA 
 

MIASTA RADOMIA 
 
 

ZAKŁADY BUDśETOWE 
WYODRĘBNIONE RACHUNKI BANKOWE 

 
 
 

W 2012 roku w formie zakładu budŜetowego będzie funkcjonował: 
 
1. Cmentarz Komunalny 
 
 
Rozdz. 71035-Cmentarz Komunalny     
 
Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych w granicach administracyjnych miasta. 
 
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                                 2 921 000,-
          
w tym m. in. wpływy z usług /opłaty za korzystanie z miejsca na cmentarzu, opłaty za 
korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza, opłaty cmentarnej przy pochowaniu i 
dochowaniu,  demontaŜ i montaŜ nagrobków /, sprzedaŜy wyrobów /wpływy ze sprzedaŜy 
grobów murowanych/, wpływy z róŜnych dochodów.    
       
                   
Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie                                 15 188,- 
 
 
Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości                            2 921 000,- 
 
  w tym m in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposaŜenia 
tj. zakup materiałów produkcyjnych, węgla, artykułów biurowych, narzędzi, 
zakup usług w zakresie remontów i konserwacji budynków, dróg na cmentarzu, 
zakupy inwestycyjne  itp. 
          
                       
Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie                      15 188,-
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Wyodrębnione rachunki bankowe  

 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 815/2010 z dnia 25.10.2010 roku w sprawie 
gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe 
funkcjonujące jako jednostki budŜetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz 
przeznaczenia tych dochodów, placówki wymienione w Uchwale mogą od 1 stycznia 2011 
roku gromadzić środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych. 
 
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budŜetowe mogą 
gromadzić dochody na wydzielonym rachunku bankowym pochodzących z następujących 
źródeł: 
- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki budŜetowej, 
-z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki, 
-z opłat za Ŝywienie uczniów i pracowników własnych oraz innych szkół i placówek 
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, 
- z najmu i dzierŜawy składników majątkowych powierzonych jednostce w zarząd lub 
uŜytkowanie, 
- środków uzyskanych z  działalność w zakresie usług, imprez artystycznych, turystycznych, 
sprzedaŜy wyrobów, produktów, prac artystycznych i surowców wtórnych, 
- odsetek od  środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów 
własnych jednostki, 
- funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych i prowizji za ubezpieczenie dzieci i 
młodzieŜy od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
- nagród za udział w konkursach i plebiscytach, 
- organizacji kursów i szkoleń. 
Uzyskane dochody własne mogą przeznaczać na: 
- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę, 
- remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego lub utraconego oddanego jednostce w 
zarządzie lub uŜytkowaniu jednostki, 
- zakup towarów i usług związanych z Ŝywieniem uczniów i pracowników, 
- finansowanie działalności statutowej jednostki budŜetowej, 
-finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, 
- doposaŜenie w pomoce, opłaty bankowe i prowizje, 
- poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki, 
-zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposaŜenia, 
- pokrycie wydatków związanych z organizacją kursów i szkoleń. 
 
 

Wyodrębnione rachunki bankowe dochodów własnych  gminy 
 
 
Rozdz. 80101-Szkoły Podstawowe 
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                                               3 887 515,-  
  
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z róŜnych dochodów, 
dochody z najmu i dzierŜawy. 
Stan środków pienięŜnych  na początku roku wyniesie                                                0,- 
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Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                                                          3 887 515,-
               
   
w tym m. in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposaŜenia, zakup środków Ŝywności,  zakup pomocy naukowych, 
zakup usług. 
 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                                                0,-
   
 
Rozdz. 80110-Gimnazja  
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                         1 188 450,-  
      
w tym m in. wpływy z usług, wpływy z róŜnych dochodów,  
dochody z dzierŜawy i najmu. 
   
Stan środków pienięŜnych na początku roku wyniesie                          0,-  
  
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę              1 188 450,-  
w tym m in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposaŜenia, zakup środków Ŝywności, zakup pomocy naukowych, 
zakup usług. 
 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                                       0,-  
 
 
Rozdz. 80142-Ośrodki  szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                                            1 700,-       
         
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z róŜnych dochodów. 
 
Stan środków pienięŜnych  na początku roku wyniesie                                       0,-     
          
 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                                   1 700,- 
        
w tym m in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów 
i wyposaŜenia oraz  pomocy naukowych. 
 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                                        0,-   
 
 
Rozdz. 80148 -Przedszkola 
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                            5 472 500,- 
    
w tym m in. wpływy z usług, wpływy z róŜnych dochodów,  
dochody z najmu i dzierŜawy. 
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Stan środków pienięŜnych na początku roku wyniesie                                        0,- 
  
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                            5 472 500,- 
     
w tym m . in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów 
i wyposaŜenia, zakup środków Ŝywności, zakup pomocy naukowych, 
zakup usług. 
 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                                         0,-
        
 
 
 
 

Wyodrębnione rachunki bankowe dochodów własnych  powiatu 
 

 
Rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne   
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                                52 000,- 
            
w tym wpływy z usług, wpływy z róŜnych dochodów, 
dochody z najmu i dzierŜawy. 
 
Stan środków pienięŜnych na początku roku wyniesie                                       0,-                                                                 
 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                      52 000,-     
w tym m. in. zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup środków Ŝywności, 
zakup usług.          
 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                              0,-         
 
 
 
Rozdz. 80120-Licea ogólnokształcące  
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                     320 306,- 
           
w tym wpływy z róŜnych opłat, dochody z najmu i dzierŜawy, 
wpływy z usług oraz  z róŜnych dochodów. 
 
Stan środków pienięŜnych  na początku roku wyniesie                              0,- 
           
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                      320 306,- 
w tym m in. zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup środków Ŝywności, 
zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                                0,- 
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Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe  
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                   1 280 321,- 
           
w tym m in.  wpływy z usług, dochody z najmu i dzierŜawy. 
 
Stan środków pienięŜnych  na początku roku wyniesie                                          0,- 
 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                              1 280 321,- 
                
w tym m in. zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup środków Ŝywności, 
zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Stan środków pienięŜnych  na koniec roku wyniesie                                           0,-  
 
 
Rozdz. 80132- Szkoły artystyczne  
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                        57 000,- 
w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierŜawy. 
 
Stan środków pienięŜnych  na początku roku wyniesie                                0,- 
 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                        57 000,- 
       
w tym m. in. zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług, 
zakup pomocy dydaktycznych, podróŜe słuŜbowe. 
 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                                           0,-  
   
  
Rozdz. 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki  
dokształcania zawodowego 
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                                 143 109,- 
   
w tym m in. wpływy z róŜnych opłat, wpływy z usług. 
 
Stan środków pienięŜnych  na początku roku wyniesie                               0,- 
 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                      143 109,- 
            
w tym m in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposaŜenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych. 
 
Stan środków pienięŜnych  na koniec roku wyniesie                                0,-  
 
Rozdz. 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  
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Przychody ogółem planowane są w kwocie                     118 400,- 
            
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z róŜnych dochodów. 
 
Stan środków pienięŜnych na początku roku wyniesie                                          0,-  
 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                      118 400,- 
        
w tym m. in. zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup środków Ŝywności, 
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług  
  
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                                0,-   
   
 
 
Rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego 
    
Przychody ogółem planowane są w kwocie                                 380 000,- 
    
w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierŜawy. 
 
Stan środków pienięŜnych na początku roku wyniesie                               0,-  
 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                                 380 000,- 
              
w tym m. in. zakup środków Ŝywności, zakup pomocy dydaktycznych, 
zakup usług. 
 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                               0,-  
 
 
Rozdz. 85410-Internaty i bursy szkolne  
 
Przychody ogółem planowane są w kwocie                     983 600,- 
        
w tym m. in. wpływy z usług, dochody z najmu i dzierŜawy. 
                                                 
Stan środków pienięŜnych na początku roku wyniesie                              0,-  
 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                     983 600,- 
     
w tym m. in. zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup środków Ŝywności, 
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług. 
 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wyniesie                                          0,-  
 
 
Rozdz. 85417-Szkolne schroniska młodzieŜowe   
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Przychody ogółem planowane są w kwocie                      472 388,-  
w tym wpływy z usług, dochody z najmu i dzierŜawy.    
                                                  
Stan środków pienięŜnych na początku roku wyniesie                                          0,-  
 
Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę                      472 388,-  
w tym m. in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów  
i wyposaŜenia, zakup usług. 
 
Stan środków pienięŜnych na początku roku wyniesie                                          0,-  
 
 
 
 


