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GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 
            MIASTA RADOMIA W 2015 ROKU 

 
ZAKŁAD BUDŻETOWY 

 
 

W 2015 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: 
 
Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny     
 
Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych w granicach 
administracyjnych miasta jak i na zlecenie poza jego granicami. 
W 2015 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały  
zrealizowane  w kwocie   3 126 392,-  tj.   99,25 % kwoty planowanej w wysokości     
3 150 000,-. Koszty wyniosły  2 994 899, tj.  95,08 % planu wynoszącego   
3 150 000-. Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych wydatków 
przedstawia poniższe zestawienie: 
 
Przychody ogółem wyniosły                          3 126 392,- 
w tym: 
§0750-dochody z najmu i dzierżawy                                                                          1200,- 
§0830-wpływy z usług w kwocie                          2 464 701,- 
§0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników  
 majątkowych w kwocie                                                                                          659 649,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                   842,- 
  
 
Stan środków obrotowych na 01.01.2015 rok                                          40 000,- 
 
Koszty  ogółem wyniosły                                                2 994 899,- 
w tym: 
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone           
do wynagrodzeń w kwocie                                                       70 533,- 
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie                      1 382 912,- 
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie                                      102 331,- 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie                           243 685,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                          21 539,- 
§4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w kwocie                                                                         28 300,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                   28 600,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                      340 601,-  
§4260-zakup energii w kwocie                                 35 426,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                             5 885,- 
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie                                  1 131,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                       399 960,- 
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   
 W kwocie                                                                                                                          8 676,- 
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§4390-opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz  
 analiz i opinii                                                                                                                      246,- 
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie                                            5 303,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie                                              2 857,- 
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   
 w kwocie                                                                                                                       32 222,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                        166 866,- 
§4600- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                72,- 
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
 służby cywilnej w kwocie                                                                                              5 953,- 
§6070-wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 
 w kwocie                                                                                                                       90 801,-  
 w tym: 
- oświetlenie na terenie cmentarza 
- chodniki z płyt betonowych 
- ogrodzenie cmentarza od ul. Witosa 
§6080-wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych  
  w kwocie                                                                                                                      21 000,- 
  w tym: 
- brama wjazdowa wraz z ogrodzeniem cmentarza od strony ul. Ofiar Firleja 
 
środki własne zarezerwowane na inwestycje                                                               700,-   
odpis amortyzacji                                   86 601,- 
inne zmniejszenia w kwocie                                         3 922,- 
 
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 rok                                             40 000,- 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie                             47 094,- 
 
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                                   79 778,- 
 
 
Na dzień 31.12.2015 roku stan należności Zakładu wyniósł :                          39 099- 
w tym: należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług:                  31 893,- 
 
Na dzień 31.12.2015 roku stan zobowiązań Zakładu wyniósł:              377 062,- 
w tym: zobowiązania  z tytułu wynagrodzeń:                                                       102 921,- 
            zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne:                    73 212,- 
            zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług:                                                 61 783,- 
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WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW  - GMINA 
 
 

W 2015 roku  funkcjonowały następujące  wydzielone rachunki dochodów: 
 
Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe 
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2015 rok                                      0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                            219 889,- 
w tym: 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                            89 263,- 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
 w postaci pieniężnej w kwocie                                                       41 318,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                               89 308,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                            219 889,- 
w tym: 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie                                           2 725,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                    301,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                               17 300,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                             71 157,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                 4 222,- 
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie                 4 482,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                 1 502,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                       117 980,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie                                                   50,- 
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami 
Korpusu służby cywilnej w kwocie                                                                        170,- 
 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                                 0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie   219 889,- stanowiły  54,29% 
zaplanowanej kwoty w wysokości   405 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  219 889,- tj.  54,29%  planu wynoszącego   405 000,-. 
 
 
Rozdział 80104-Przedszkola 
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2015 rok                                     0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                           209  634,- 
w tym: 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                        202 921,- 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
w postaci pieniężnej w kwocie                                                        6 713,- 
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Wydatki ogółem wyniosły                           209 634,- 
w tym: 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                                         1 420,-  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                   606,- 
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie                 4 549,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                       203 059,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                                 0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie   209 634,- stanowiły  63,00% 
zaplanowanej kwoty w wysokości    332 764,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie209 634,- tj.  63,00%  planu wynoszącego  332 764,-. 
 
 
Rozdział 80110-Gimnazja  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 rok                                                 0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                              25 226,- 
w tym: 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
 w postaci pieniężnej w kwocie                                            10 437,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                          14 789,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                                    25 226,- 
w tym: 
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na    
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w kwocie                                         2 822,-                   
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                3 829,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                                              5 154,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                               10 179,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                     217,- 
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie                                                3 025,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015rok                                                      0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie  25 226,- stanowiły 48,13 % 
zaplanowanej kwoty w wysokości   52 410,-  wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie   25 226,- tj. 48,13% planu wynoszącego  52 410,- 
 
 
Rozdział 80142-Ośrodki  szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015rok                                                3 895,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                                         60 435,- 
§083-wpływy z usług w kwocie                                          60 435,- 
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Wydatki ogółem wyniosły                                         50 653,- 
w tym: 
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na    
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w kwocie                                        3 895,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                                       11 120,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                             32 174,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                                                 3 464,-    
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                             13 676,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie   60 435,- stanowiły 60,43 % 
zaplanowanej kwoty w wysokości  100 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  50 653,- tj. 50,65 % planu wynoszącego 100 000,-. 
 

 
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2015 rok                                      0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                   7 990 096,- 
w tym: 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                     7 975 891,- 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
 w postaci pieniężnej w kwocie                                                        5 280,- 
§0970-Wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                        8 925,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                        7 989 968,- 
w tym: 

            §2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na    
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w kwocie                                      97,- 

            §4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                                             500,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                   963,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                        7 920 360,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                         68 048,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                            128,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie 7 990 096,- stanowiły  84,91% 
zaplanowanej kwoty w wysokości   9 410  000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  7 989 968,- tj.  84,91%  planu wynoszącego   9 410 000,-. 
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WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW  - POWIAT 
 
 
Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 rok                                      0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                                           945,- 
w tym: 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci      
 pieniężnej w kwocie                                                              945,-  
Wydatki ogółem wyniosły                                               945,- 
w tym: 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                   945,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                            0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie  945,- stanowiły  7,56% 
zaplanowanej kwoty 12 500,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie  945,- tj. 
7,56%  zaplanowanej kwoty 12 500,-. 
 
 
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2015 rok                                             0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                                     53 853,- 
w tym: 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci      
 pieniężnej w kwocie                                                                    51 533,- 
§0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie                      2 320,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                          53 853,- 
w tym: 
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na    
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w kwocie                                               10,-            
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                              18 810,- 
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie               30 070,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                 4 963,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                            0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie  53 853,- stanowiły 66,08% 
zaplanowanej kwoty w wysokości  81 500,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 53 853,- tj. 66,08%  planu wynoszącego 81 500,- 
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Rozdział 80130-Szkoły zawodowe  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2015 rok                                                      0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                                 887 869,- 
w tym: 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                        764 885,- 
§0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników  
 majątkowych w kwocie                                            12 541,- 
§0920-pozostałe odsetki w kwocie                                                                      124,- 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
 w postaci pieniężnej w kwocie                                                       62 788,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                     47 531,- 
 
 
 

Wydatki ogółem wyniosły                                                          887 869,- 
 

§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie                                          5 941,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                                                  770,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                               40 223,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                           173 165,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                                               1 460,-  
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie            247 573,- 
§4260-zakup energii w kwocie                                                    114 187,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                         56 549,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                            133 052,- 
 §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
w kwocie                                                                                                                             186,-            
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie                                 2 956,- 
§4420-podróże służbowe zagraniczne                                                                             67,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie                                           29 741,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                  3 583,- 
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie                              76 466,- 
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami                                           1 950,- 
 
 
Stan środków pieniężnych  na 31.12.2015 rok                                                    0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie  887 869,- stanowiły  85,66% 
zaplanowanej kwoty w wysokości   1 036 450,-  wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  887 869,- tj. 85,66%  planu wynoszącego  1 036 450,- 
 
 
Rozdział 80132-Szkoły artystyczne  
  
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2015 rok                                           50,- 
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Przychody ogółem wyniosły                                                         56 932,- 
w tym: 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                                                              23 935 ,- 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny    
 w postaci pieniężnej w kwocie                                           26 697,- 
§0970- wpływy z różnych dochodów  w kwocie                                             6 300,- 
 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                         56 982,- 
w tym: 
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na    
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w kwocie                                             50,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                                9 687,- 
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
 i książek w kwocie                                                                   26 412,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                         20 833,- 
 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                                      0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie  56 932,- stanowiły  75,91% 
zaplanowanej kwoty w wysokości  75 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 56 982,- tj. 75,98% planu wynoszącego  75 000,-. 
 
 
 
Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego 
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2015 rok                                            0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                                               0,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                                               0,- 
 
Stan środków pieniężnych  na 31.12.2015 rok                                                       0,- 
 
Zaplanowana kwota przychodów i wydatków na 2015r. dla Centrum Kształcenia 
Ustawicznego wynosiła 50 000,-. Plan nie został zrealizowany z uwagi na odstąpienie 
przez ww podmiot od zorganizowania kursu przygotowującego do matury.  
 
 
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2015 rok                                      0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                        44 293,- 
w tym: 
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§0830-wpływy z usług w kwocie                                          44 293,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                            44 293,- 
w tym:  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                    352,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                               43 941,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                                 0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie 44 293,- stanowiły 86,85% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 51 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 44 293,- tj. 86,85%  planu wynoszącego 51 000,-. 
 
 
 
 
Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 rok                                                        0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                                                  215 480,- 
w tym: 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                         190 023,- 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny    
w postaci pieniężnej w kwocie                                             4 744,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                      20 713,-    
 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                                                       215 480,- 
w tym:  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                              50 178,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                       136 742,- 
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie                       26,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                                           19 464,-  
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                 9 070,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                                       0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie  215 480,- stanowiły 93,28% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 231 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  215 480,- tj. 93,28% planu wynoszącego 231 000,- . 
 
 
Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego 
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 rok                                              0,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                                  324 805,- 
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w tym: 
§0690-wpływy z różnych opłat w kwocie                                54 375,- 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                                     247 045,- 
§0960-otrzymane spadki, zapisy i darowizny    
 w postaci pieniężnej w kwocie                                           18 550 ,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                         4 835,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                                 324 805,- 
w tym: 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                             3 924,-      
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                             53 428,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                 4 196,- 
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie             13 564,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                            247 266,- 
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie                                            2 358,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie                                                   69,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                            0,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie 324 805,- stanowiły 81,20% 
zaplanowanej kwoty w wysokości  400 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 324 805,- tj.  81,20%  planu  wynoszącego  400 000,- 
 
 
Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 rok                                               1 365,- 
 
Przychody ogółem wyniosły                                              1 056 782,- 
w tym: 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                      1 049 842,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                         6 940,-    
 
Wydatki ogółem wyniosły                                          1 055 330,- 
w tym: 
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na    
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w kwocie                                        1 365,- 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie                                                 127,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                                                     15,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                                             900,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                           132 376,-  
§4220-zakup środków żywności w kwocie                            589 623,- 
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie                 2 643,-   
§4260-zakup energii w kwocie                                            11 754,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                            197 540,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                            106 758,- 
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                           
w kwocie                                                                                                                          5 751,-                            
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§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
w kwocie                                                                                                                              882,-           
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie                                5 596,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                          2 817,- 
 
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie 1 056 782,- stanowiły  90,02% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 1 173 900,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 1 055 330,- tj. 89,90%  planu wynoszącego  1 173 900,-. 
 
 
Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe   
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 rok                                     8 574,- 
 
 
Przychody ogółem wyniosły                                                  458 540,- 
w tym:   
§0830-wpływy z usług w kwocie                              438 941,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                     19 599 ,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                        467 042,- 
w tym: 
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na    
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w kwocie                                     12 811,-  
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                                         8 800,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                              72 063,- 
§4260-zakup energii w kwocie                                          130 538,- 
§4270- zakup usług remontowych w kwocie                                                   179 075,- 
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie                          560,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                              38 400,- 

            §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie                   3 256,-             
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie                                  2 706,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie                                   5 085,- 
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie                                                8 523,- 
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
 cywilnej w kwocie                                                                                                          5 225,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                         72,- 
  
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie  458 540,- stanowiły 95,53% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 480 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 467 042,- tj. 97,30% planu wynoszącego 480 000,- 
 
 
Rozdział 85421-Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 rok                                            0,- 
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Przychody ogółem wyniosły                                                     79 522,- 
w tym:   
§0830-wpływy z usług w kwocie                                79 522,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                           79 522,- 
w tym: 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                                    896,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                                             78 626,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 rok                                            0,- 
  
Zrealizowane w 2015 roku przychody w kwocie  79 522,- stanowiły 96,62% 
zaplanowanej kwoty w wysokości  82 300,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  79 522,- tj. 96,62% planu wynoszącego 82 300,- 
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Załącznik Nr 6 

Przychody i koszty zakładu budżetowego 
     

           

Lp. Wyszczególnienie Dz. Rozdz. 
Stan środków 

obrotowych na 
01.01.2015rok 

Ogółem 
przychody w 
2015 roku 

Dotacja 
przedmiotowa 

z budżetu 

Dotacja 
inwestycyjna 

z budżetu 

Ogółem 
koszty w 

2015 roku 

Wpłata 
do 

budżetu 

Stan środków 
obrotowych 

na 
31.12.2015 

rok. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 
Zakłady 
budżetowe     40 000 3 126 392     2 994 899 79 778 40 000 

  a/gminy                   

  
Cmentarz 
Komunalny 

71
0 71035 40 000 3 126 392     2 994 899 79 778 40 000 

 


