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GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 
             GMINY MIASTA RADOMIA W 2016 ROKU 

 
ZAKŁAD BUDŻETOWY 

 
 
W 2016 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 2016 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały  
zrealizowane  w kwocie   3 246 238,-  tj.   99,88 % kwoty planowanej w wysokości     
3 250 000,-. Koszty wyniosły  3 171 156, tj.  97,57 % planu wynoszącego   
3 250 000-. Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawia 
poniższe zestawienie: 
 
Przychody ogółem wyniosły  3 246 238,- 
w tym: 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego   
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie  1200,-                                                                                         
§0830-wpływy z usług w kwocie  2 640 872,- 
§0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów   w kwocie  584 194,- 
§0870-wpływy ze sprzedaży składników  
majątkowych w kwocie 196,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie  19 776,- 
 
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 rok  40 000,- 
 
Koszty  ogółem wyniosły 3 171 156,- 
w tym: 
§3020- wydatki osobowe niezaliczone           
do wynagrodzeń w kwocie 36 596,- 
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 376 621,- 
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 205,- 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 525,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie  23 558,- 
§4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 511,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 353 814,-  
§4260-zakup energii w kwocie  30 427,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie  5 730,- 
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie  795,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 432 850,- 
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   
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 w kwocie 6 366,- 
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie 7 397,-  
§4430-różne opłaty i składki w kwocie 2 534,- 
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   
 w kwocie  33 099,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie  189 020,- 
§4500-pozostałe podatki  na rzecz budżetów  
jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  162,- 
§4600- kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12,-   
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej w kwocie 1 226,- 
§6070-wydatki inwestycyjne samorządowych 
zakładów budżetowych w kwocie 267 672,-  
w tym: 
- system komputerowy z infokioskami  w kwocie 117 886,-    
- system telewizji dozowanej w kwocie  138 196,- 
- chodniki z płyt betonowych w kwocie 11 590,- 
§6080-wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych  
zakładów budżetowych   w kwocie  8 036,- 
w tym: 
- kocioł centralnego ogrzewania 
 
Na dzień 31.12.2016 roku stan należności Zakładu wyniósł:  44 532,- 
w tym: 
należności z tytułu dostaw i usług w kwocie  26 159,- 
VAT-7 za XII/2016  w kwocie  24 002,- 
 
Na dzień 31.12.2016 roku stan zobowiązań Zakładu wyniósł: 382 598,- 
w tym: 
zobowiązania  z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie  110 205,- 
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie  68 549,- 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie  78 293,- 
zobowiązania z tytułu kaucji w kwocie   70 600,- 
 
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r. wyniósł  47 779,- 
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DOCHODY  WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKÓW NIMI 
FINANSOWANYCH - GMINA 

 
 
W 2016 roku  funkcjonowały następujące  wydzielone rachunki bankowe: 
 
Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe 
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2016 rok 76,- 
 
Dochody ogółem wyniosły 774 174,- 
w tym: 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego   
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 435 980,-     
§0830-wpływy z usług w kwocie 124 505,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
w postaci pieniężnej w kwocie   66 598,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 147 091,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły  774 250,- 
w tym: 
§2400-wpływy do budżetu pozostałości środków  
finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku  
jednostki budżetowej w kwocie  76,-      
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 461,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 174,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  13 470,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie  314 111,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie  5 696,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  6 647,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie  108 291,-   
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie  251 667,- 
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  
analiz i opinii  w kwocie  443,-     
§4430-różne opłaty i składki w kwocie  50,-  
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie  2 164,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok  0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie   774 174,- stanowiły  80,64% 
zaplanowanej kwoty w wysokości   960 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  774 250,- tj.  80,65%  planu wynoszącego   960 000,-. 
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Rozdział 80104-Przedszkola 
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2016 rok  0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły  252 855,- 
w tym: 
§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
w jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego w kwocie 164 514,- 
§0750-wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  w kwocie  31 361,- 
§0830-wpływy z usług w kwocie  52 465,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
w postaci pieniężnej  w kwocie  2 716,-             
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie  1 799,-   
 
Wydatki ogółem wyniosły 252 855,- 
w tym: 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie  6 859,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  2 995,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie  12 000,-   
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie  222 089,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie  8 912,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok  0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie   252 855,- stanowiły  80,02% 
zaplanowanej kwoty w wysokości    316 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 252 855,- tj.  80,02%  planu wynoszącego  316 000,-. 
 
 
Rozdział 80110-Gimnazja  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok  0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły   325 377,- 
w tym: 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego   
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie  287 686,-     
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
 w postaci pieniężnej w kwocie   28 919,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie  8 772,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły  325 377,- 
w tym: 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie  173 157,- 
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§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  35 171,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie  27 156,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie  67 395,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie  1 392,- 
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie  21 106,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok   0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie  325 377,- stanowiły 78,40 %  
zaplanowanej kwoty w wysokości  415 000,-  wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie   325 377,- tj. 78,40% planu wynoszącego  415 000,- 
 
 
Rozdział 80142-Ośrodki  szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016rok  13 676,- 
 
Dochody ogółem wyniosły  5 495,- 
§0830-wpływy z usług w kwocie  5 495,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły  19 171,- 
w tym: 
§2400-wpływy do budżetu pozostałości środków  
finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku  
jednostki budżetowej w kwocie  13 676,-  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie  4 795,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie  700,-    
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok  0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie   5 495,- stanowiły 21,98 % 
zaplanowanej kwoty w wysokości  25 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  19 171,- tj. 76,68 % planu wynoszącego 25 000,-. 
 
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2016 rok  52,- 
 
Dochody ogółem wyniosły  7 839 782,- 
w tym: 
§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego w kwocie  4 081 044,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie  3 748 529,- 
§0970-Wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 209,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły  7 839 780,- 
w tym: 

            §2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych  
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            na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 52,-                      
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 549,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie 7 744 337,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 10 209,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie  84 633,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 54,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 7 839 782,- stanowiły  83,14% 
zaplanowanej kwoty w wysokości   9 430  000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  7 839 780,- tj.  83,14%  planu wynoszącego   9 430 000,-. 
 
 

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKÓW NIMI 
FINANSOWANYCH  - POWIAT 

 
Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok 0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły 9 871,-      
w tym: 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
w postaci pieniężnej w kwocie  8 075,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie  1 796,-   
 
Wydatki ogółem wyniosły  9 871,- 
w tym: 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  2 000,-     
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie  3 444,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  4 343,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie  84,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie  9 871,- stanowiły  65,81% 
zaplanowanej kwoty 15 000,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie  9 871,- tj. 65,81%  
zaplanowanej kwoty 15 000,-. 
 
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2016 rok 0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły 291 168,- 
w tym: 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego   
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 272 492,-    
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§0920-wpływy z pozostałych odsetek  w kwocie 421,-  
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci      
pieniężnej w kwocie  10 800,- 
§0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 455,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły 291 168,- 
w tym: 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  57,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 8,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  3 725,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 108  524,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  20 237,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 143 684,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 12 970,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie  1 963,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok  0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie  291 168,- stanowiły 79,83% 
zaplanowanej kwoty w wysokości  364 715,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 291 168,- tj. 79,83%  planu wynoszącego 364 715,- 
 
Rozdział 80130-Szkoły zawodowe  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2016 rok  0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły  1 153 069,- 
w tym: 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego   
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie  423 432,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie 643 069,- 
§0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników  
 majątkowych w kwocie 1 325,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
 w postaci pieniężnej w kwocie 40 355,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 888,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły 1 153 069,- 
 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 486,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie 382,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 820,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 213 573,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie 2 490,-  
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 337 219,- 
§4260-zakup energii w kwocie 98 584,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 142 357,- 
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§4280-zakup usług zdrowotnych  w kwocie 425,-                             
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 156 504,- 

  §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 342,-   
 §4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  
analiz i opinii  w kwocie 2 460,-     
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie 3 545,- 
§4420-podróże służbowe zagraniczne  w kwocie  3 842,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie 5 712,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie 35 387,- 
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 125 149,- 
§4700-szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 792,- 
 
Stan środków pieniężnych  na 31.12.2016 rok 0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie  1 153 069,- stanowiły  84,58% 
zaplanowanej kwoty w wysokości   1 363 285,-  wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  1 153 069,- tj. 84,58%  planu wynoszącego  1 363 285,- 
 
Rozdział 80132-Szkoły artystyczne  
  
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2016 rok 0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły 69 909,- 
w tym: 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego   
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze w kwoci  9 611,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie                                                                              20 166,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn    
 w postaci pieniężnej w kwocie                                             26 085,- 
§0970- wpływy z różnych dochodów  w kwocie                                                4 047,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                           69 909,- 
w tym: 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie                                                  83,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                                                      12,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                       482,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                               28 287,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych  i książek w kwocie                                7 916,-                         
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                           33 129,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok  0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie  69 909,- stanowiły  67,22% 
zaplanowanej kwoty w wysokości  104 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 69 909,- tj. 67,22% planu wynoszącego  104 000,-. 
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Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego 
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2016 rok 0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły 9 523,- 
w tym: 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu  
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie  9 042,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie 481,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły  9 523,- 
w tym: 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 4 587,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 723,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 123,- 
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 90,- 
 
Stan środków pieniężnych  na 31.12.2016 rok                                                       0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie  9 523,- stanowiły 4,05% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 235 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 9 523,- tj. 4,05% planu wynoszącego 235 000,- . 
 
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2016 rok 0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły 52 386,- 
w tym: 
§0830-wpływy z usług w kwocie 52 386,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                              52 386,- 
w tym:  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                      50,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                               52 336,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok                                                 0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 52 386,- stanowiły 87,31% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 60 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 52 386,- tj. 87,31%  planu wynoszącego 60 000,-. 
 
Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok                                                        0,- 
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Dochody ogółem wyniosły  184 454,- 
w tym: 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego   
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie  19 878,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie 147 440,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn    
w postaci pieniężnej w kwocie 14 096,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie  3 040,-    
 
Wydatki ogółem wyniosły  184 454,- 
w tym:  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 25 210,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie 128 739,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie  9 976,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 7 826,-  
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 12 703,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok  0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie  184 454,- stanowiły 79,18% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 232 950,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  184 454,- tj. 79,18% planu wynoszącego 232 950,- . 
 
Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego 
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok 0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły 350 834,- 
w tym: 
§0690-wpływy z różnych opłat w kwocie  2 960,- 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu  
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 240,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie  306 504,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn    
 w postaci pieniężnej w kwocie 31 110,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 020,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły 350 834,- 
w tym: 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 518,-      
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 40 862,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie 4 302,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 290 762,- 
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie 2 330,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie 1 060,- 
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Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 0,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 350 834,- stanowiły 80,44% 
zaplanowanej kwoty w wysokości  436 160,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 350 834,- tj.  80,44%  planu  wynoszącego  436 160,- 
 
Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok 2 817,- 
 
Dochody ogółem wyniosły  1 233 416,- 
w tym: 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu  
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 911,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie 1 211 505,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły 1 236 155,- 
w tym: 
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych  
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w kwocie 2 817,- 
§3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie  5 037,-             
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie  1 050,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 225 723,-  
§4220-zakup środków żywności w kwocie 620 759,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 571,-   
§4260-zakup energii w kwocie 5 264,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 117 176,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 239 431,- 
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                           
w kwocie 3 455,-                                         
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
w kwocie 1 185,-           
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 449,- 
§4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 238,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 78,- 
 
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie 1 233 416,- stanowiły  87,23% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 1 414 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 1 236 155,- tj. 87,42%  planu wynoszącego  1 414 000,-. 
 
 
Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe   
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok 72,- 
Dochody ogółem wyniosły  413 188,- 
w tym:   
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§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu  
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 73 382,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie 308 921,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie  30 885,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły 413 260,- 
w tym: 
§2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 
 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  w kwocie 72,-  
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 231,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 73 008,- 
§4260-zakup energii w kwocie  144 841,- 
§4270- zakup usług remontowych w kwocie 111 144,- 
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie  684,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 59 992,- 

            §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie  2 999,-             
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie  1 339,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie  3 876,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie  7 117,- 
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie  2 932,- 
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
 cywilnej w kwocie  2 025,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 0,- 
  
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie  413 188,- stanowiły 85,55% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 483 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 413 260,- tj. 85,56% planu wynoszącego 483 000,- 
 
Rozdział 85421-Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 rok 0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły 68 801,- 
w tym:   
§0830-wpływy z usług w kwocie 68 801,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły  68 801,- 
w tym: 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 183,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie 68 618,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 rok 0,- 
  
Zrealizowane w 2016 roku przychody w kwocie  68 801,- stanowiły 69,08% 
zaplanowanej kwoty w wysokości  99 600,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  68 801,- tj. 69,08% planu wynoszącego 99 600,- 



 225 

 
Załącznik Nr 7 

Przychody i koszty zakładu budżetowego 
     

           

Lp. Wyszczególnienie Dz. Rozdz. 

Stan środków 
obrotowych 

na 
01.01.2016r

ok 

Ogółem 
przychody w 
2016 roku 

Dotacja 
przedmiotowa 

z budżetu 

Dotacja 
inwestycyjna 

z budżetu 

Ogółem 
koszty w 

2016 roku 

Wpłata 
do 

budżetu 

Stan środków 
obrotowych 

na 
31.12.2016 

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

1. 
Zakłady 
budżetowe     40 000 3 246 238     3 171 156 47 779 

  a/gminy                   

  
Cmentarz 
Komunalny 710 71035 40 000 3 246 238     3 171 156 47 779 

 


