
248 
 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 
             GMINY MIASTA RADOMIA W 2017 ROKU 

 
ZAKŁAD BUDŻETOWY 

 
 
W 2017 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 2017 roku w Zakładzie Budżetowym - Cmentarz Komunalny przychody zostały  
zrealizowane  w kwocie   3 423 847,-  tj.   100,7 % kwoty planowanej w wysokości     
3 400 000,-. Koszty wyniosły  3 371 117, tj.  99,1% planu wynoszącego   
3 400 000-. Strukturę zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawia 
poniższe zestawienie: 
 
Przychody ogółem wyniosły 3 423 847,- 
w tym: 
§0580-wpływy z grzywien i innych kar  pieniężnych  5 140 
§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  1 200,-                                                          
§0830-wpływy z usług w kwocie  2 828 406,- 
§0840-wpływy ze sprzedaży wyrobów   w kwocie  586 590,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie  2 510,- 
  
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 rok                                          40 000,- 
 
Koszty  ogółem wyniosły                                                3 371 999,- 
w tym: 
§3020- wydatki osobowe niezaliczone           
do wynagrodzeń w kwocie 36 122,- 
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie  1 547 082,- 
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie  119 350,- 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  271 192,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie  27 163 ,- 
§4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w kwocie  35 752,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie  403 548,-  
§4260-zakup energii w kwocie  35 948,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie  3 695,- 
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie  1 449,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 370 986,- 
§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   
 w kwocie  7 455,- 
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§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie  6 937,-  
§4430-różne opłaty i składki w kwocie  2 324,- 
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   
 w kwocie  39 123,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie  189 296,- 
§4500-pozostałe podatki  na rzecz budżetów  
jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  160,- 
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej w kwocie  4 354,- 
§6070-wydatki inwestycyjne samorządowych 
zakładów budżetowych w kwocie  243 945,-  
w tym: 
- budynek sanitarny WC w kwocie  203 642,- 
- drogi i chodniki w kwocie 39 933,- 
- opłaty za mapy – budowa kolumbarium w kwocie                     370,- 
§6080-wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych  
zakładów budżetowych   w kwocie  25 236,- 
w tym: 
- serwer i urządzenie UTH w kwocie  19 980,- 
- dokumentacja projektowa – garaż w kwocie  5 256,- 
 
Inne zmniejszenia  882,- 
 
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 rok   40 000,- 
 
Odpis amortyzacji  102 815,- 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych  41 359,- 
Wpłata do budżetu nadwyżki środków  10 489,- 
 
Na dzień 31.12.2017 roku stan należności Zakładu wyniósł:  42 157,- 
w tym: 
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie  32 066,- 
- VAT  do odlicz. w I/2018 w kwocie  5 014,- 
- CIT w kwocie  3 067,- 
Na dzień 31.12.2017 roku stan zobowiązań Zakładu wyniósł:  392 042,- 
w tym: 
zobowiązania  z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie                       119 350,- 
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie  85 366,- 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie  45 533,- 
zobowiązania z tytułu kaucji w kwocie  82 400,- 
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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 01.01.2017 rok                                           0,00- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                                711 618,80- 
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                                       413 734,-     
§0830-wpływy z usług w kwocie                                         108 239,- 
§0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań  
wynikających z umów w kwocie                                              1 907,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
w postaci pieniężnej w kwocie                                                       57 342,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                            130 397,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                            711 619,- 
w tym: 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie                                           1 766,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                       92,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                11 330,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                           261 249,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                 2 858,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie                                  67 033,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                                       101 080,-   
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                       256 666,- 
§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  
analiz i opinii  w kwocie                                                                                                    443,-     
§4430-różne opłaty i składki w kwocie                                                 174,-  
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                                             4 106,- 
§4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
w kwocie                                                                                                                             480,- 
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie w kwocie                               2 075,- 
§4700-szkolenia pracowników                                                                                    2 265,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                                 0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie   711 619,- stanowiły  67,96% 
zaplanowanej kwoty w wysokości   1 047 158 000,- wydatki zostały zrealizowane w kwocie  
711 619,- tj.  67,96%  planu wynoszącego   1 047 158,-. 
 



251 
 

 
Rozdział 80104-Przedszkola 
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2017 rok                                     0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                           489 909,- 
w tym: 
§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
w jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego w kwocie                                        456 049,- 
§0750-wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  w kwocie                    24 814,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
w postaci pieniężnej  w kwocie                                                                                    8 000,-             
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                        1 046,-   
 
Wydatki ogółem wyniosły                           489 774,- 
w tym: 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 9 403,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie  11 046,-   
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie  460 413,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                                              8 912,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                            135,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie   489 909,- stanowiły  81,65% 
zaplanowanej kwoty w wysokości    600 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 489 774,- tj.  81,62%  planu wynoszącego  600 000,-. 
 
 
Rozdział 80110-Gimnazja  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 rok                                                 0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                            320 779,- 
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                                        263 997,- 
§0830-wpływyz usług w kwocie                                                                                  9 190,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
w postaci pieniężnej w kwocie                                              36 272,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                            11 321,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                                  320 779,- 
w tym: 
§2400-wpływy do budżetu pozostałości środków  
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finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku  
jednostki budżetowej w kwocie                                                                                   4 501,-  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                           140 960,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie                                    36 330,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                                           44 700,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                               84 924,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                 2 299,- 
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie                                                7 065,- 

 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                                      0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie  320 779,- stanowiły 69,22 %  
zaplanowanej kwoty w wysokości  463 400,-  wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie   320 779,- tj. 69,22% planu wynoszącego  463 400,- 
 
 
Rozdział 80142-Ośrodki  szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 rok                                                       0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                                                        4 680,- 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                              4 680,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                            4 680,- 
w tym: 
§4190-nagrody konkursowe w kwocie                                                                      1 700,-  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                2 265,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie                                        665,-  
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                                                     50,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                                       0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie   4 680,- stanowiły 47 % 
zaplanowanej kwoty w wysokości  10 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  4 680,- tj. 47 % planu wynoszącego 10 000,-. 
 
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2017 rok                                              54,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                   8 288 329,- 
w tym: 
§0670-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego w kwocie                                                                                      4 431 086,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie                                        3 855 329,- 
§0970-Wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                         1 914,- 
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Wydatki ogółem wyniosły                        8 288 338,- 
w tym: 

            §2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych  
            na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie                                          54,- 

§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                   686,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                         8 135 268,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie                                      1 228,-  
 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                                           10 209,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                         151 102,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                                45,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie 8 288 329,- stanowiły 82,75% 
zaplanowanej kwoty w wysokości   10 015 552, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  8 288 329,- tj. 82,75%  planu wynoszącego   10 015 552,-. 
 
 

DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH I WYDATKÓW NIMI 
FINANSOWANYCH  - POWIAT 

 
 
Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 rok                                        0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                                                                   18 960,- 
w tym: 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
w postaci pieniężnej w kwocie                                                        18 960,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                            9 871,- 
w tym: 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                                        3 500,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                7 045,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie                                     7 912,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                                                    503,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                            0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie 18 960,- stanowiły 74,35% 
zaplanowanej kwoty 25 500,-, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 960,-  
tj. 74,35%  zaplanowanej kwoty 25 500,-. 
 
 
Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2017 rok                                                      0,- 
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Dochody ogółem wyniosły                                                  306 497,- 
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                                       290 135,-    
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci      
pieniężnej w kwocie                                                                    15 750,- 
§0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie                          612,-,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                        291 168,- 
w tym: 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie                                               361,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                  6 920,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                              63 499,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie                                  48 462,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                       149 095,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                               25 108 
§4410-podróże służbowe i krajowe w kwocie                                      320,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                  3 365,- 
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie                      9 366,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                            0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie 306 497,- stanowiły 70,7% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 433 500,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 306 497,- tj. 70,7%  planu wynoszącego 433 500,- 
 
Rozdział 80130-Szkoły zawodowe  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2017 rok                                                      0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                                                           1 167 077,- 
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                                       457 040,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie                                         660 746,- 
§0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
w kwocie                                                                                                                             430,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 
 w postaci pieniężnej w kwocie                                                      38 999,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                       9 861,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                                        1 167 077,- 
§3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie                      315,- 
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§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie                                           4 269,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                                                  378,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                               29 721,- 
§4190-nagrody konkursowe w kwocie                                              2 660,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                           214 266,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                                                1 195,-  
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie                                 346 419,- 
§4260-zakup energii w kwocie                                                        96 981,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                         135 872,- 
§4280-zakup usług zdrowotnych  w kwocie                                                                  350,-                             
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                              168 778,- 
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie                                   3 047,- 
§4420-podróże służbowe zagraniczne  w kwocie                                                      9 972,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie                                                3 205,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                   36 763,- 
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie                               108 851,- 
§4700-szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej w kwocie                                                               4 035,- 
 
Stan środków pieniężnych  na 31.12.2017 rok                                                        0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie  1 167 077,- stanowiły 82,94% 
zaplanowanej kwoty w wysokości   1 407 000,-  wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  1 167 077,- tj. 82,94%  planu wynoszącego  1 407 000,- 
 
Rozdział 80132-Szkoły artystyczne  
  
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2017 rok                                                0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                                                                 700 789,- 
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                                          32 791,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie                                                                              26 584,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn    
 w postaci pieniężnej w kwocie                                                                                630 430,- 
§0970- wpływy z różnych dochodów  w kwocie                                                     10 983,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                       700 789,- 
w tym: 
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie                                              532,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                                                     76,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                  9 616,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                            121 860,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych  i książek w kwocie                          432 112,-                         
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                                       136 438,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                               126,- 
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§4530-podatek od towarów i usług (VAT)w kwocie                                      29,- 
 
 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                                         0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie 700 789,- stanowiły 94,23% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 743 700,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 743 700,- tj. 94,23% planu wynoszącego  104 000,-. 
 
Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego 
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2017 rok                                              0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                                                 31 334,- 
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                         6 928,-                                   
§0830-wpływy z usług w kwocie                                              24 406,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                                        31 334 
w tym: 
§4110-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                     860,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                                   74,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                              5000,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                  8 058,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie                                    13 511,- 
§4260-zakup energii w kwocie                                                              188,- 
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie                                  3 643,- 
 
 
Stan środków pieniężnych  na 31.12.2017 rok                                                         0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie  31 334,- stanowiły 27,24% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 115 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 31 334,- tj. 27,24% planu wynoszącego 115 000,- . 
 
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne  
 
Stan środków pieniężnych  na 01.01.2017 rok                                       0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                          59 831,- 
w tym: 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                            59 831,- 
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Wydatki ogółem wyniosły                                 59 831,- 
w tym:  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                    453,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                               59 378,- 

 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                                 0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie 59 831,- stanowiły 92,05% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 65 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 59 831,- tj. 92,05%  planu wynoszącego 65 000,-. 
 
Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 rok                                                        0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                                                              163 400,- 
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                                         23 882,- 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                         131 098,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn    
w postaci pieniężnej w kwocie                                              8 420,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                                                       163 400,- 
w tym:  
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                              18 887,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                       115 542,- 
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie                                     3 997,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                                                             9 998,-  
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                               14 976,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                                       0,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie  163 400,- stanowiły 71% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 230 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 163 400,- tj. 71% planu wynoszącego 230 000,- 
 
Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego 
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 rok                                              0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                                  276 912,- 
w tym: 
§0690-wpływy z różnych opłat w kwocie                                  2 926,- 
§0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu  
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terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie                        6 082,- 
§0830-wpływy z usług w kwocie                                                      178 359,- 
§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn    
 w postaci pieniężnej w kwocie                                            28 320,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                     61 226,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                                 276 412,- 
w tym: 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                           13 197,-      
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                              26 295,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                 6 927,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                            212 616,- 
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie                                            1 868,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie                                             1 413,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                                     10 730,- 
§4530-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie                                           3 364,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                                  500,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie 276 912,- stanowiły 62,93% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 440 000,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 276 412,- tj. 62,82%  planu  wynoszącego  440 000,- 
 
Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne  
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 rok                                                     78- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                              1 452 741,- 
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                     19 091,-                                     
§0830-wpływy z usług w kwocie                                      1 433 591,- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                              59,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                          1 451 944,- 
w tym: 
§2400-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych  
gromadzonych na    wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   
w kwocie                                                                                                                                 78,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                                          2 694,- 
§4190-nagrody konkursowe w kwocie                                                                       1 165,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                           206 667,-  
§4220-zakup środków żywności w kwocie                            663 963,- 
§4260-zakup energii w kwocie                                              7 756,- 
§4270-zakup usług remontowych w kwocie                            224 144,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                            341 875,- 
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§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                           
w kwocie                                                                                                                           3 583,- 
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie                                      17,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                                   875,- 
 
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie 1 452 741,- stanowiły 82,90% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 1 752 200,- wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 1 451 944,- tj. 82,86%  planu wynoszącego  1 752 200,- 
 
Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe   
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 rok                                              0,- 
 
Dochody ogółem wyniosły                                                  455 751,- 
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                                          70 794,-   
§0830-wpływy z usług w kwocie                               383 957- 
§0970-wpływy z różnych dochodów w kwocie                                                        1 000,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                        455 751,- 
w tym: 
§4110-składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie                                             1 834,- 
§4120-składki na Fundusz Pracy w kwocie                                                                      24,- 
§4170-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie                                                      11 503,- 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                               95 274,- 
§4260-zakup energii w kwocie                                          139 080,- 
§4270- zakup usług remontowych w kwocie                                                   128 116,- 
§4280-zakup usług zdrowotnych w kwocie                                                              1 458,- 
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie                               59 554,- 

            §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie                   4 204,- 
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie                                      970,- 
§4430-różne opłaty i składki w kwocie                                    4 362,- 
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie                                   7 117,- 
§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
 cywilnej w kwocie                                                                                                          2 256,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                            0,- 
  
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie  455 751,- stanowiły 93% 
zaplanowanej kwoty w wysokości 490 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie 455 751,- tj. 93% planu wynoszącego 490 000,- 
 
Rozdział 85421-Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 
 
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 rok                                              0,- 
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Dochody ogółem wyniosły                                                     71 433,- 
w tym:   
§0830-wpływy z usług w kwocie                                71 433,- 
 
Wydatki ogółem wyniosły                                           71 433,- 
w tym: 
§4210-zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie                                                     312,- 
§4220-zakup środków żywności w kwocie                                                              71 121,- 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 rok                                            0,- 
  
Zrealizowane w 2017 roku przychody w kwocie 71 433,- stanowiły 68% 
zaplanowanej kwoty w wysokości  105 000,-, wydatki zaś zostały zrealizowane 
w kwocie  71 433,-tj. 68% planu wynoszącego 105 000,- 
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 Załącznik Nr 6 
 

 

   

 

  

        

 

  

Wyszczególnienie Dz. Rozdz. 
Stan środków 

obrotowych na 
01.01.2017r. 

Ogółem 
przychody w 

2017r. 

Dotacja 
przedmiotowa 

z budżetu 

Dotacja 
inwestycyjn
a z budżetu 

Ogółem 
koszty w 

2017 roku 

Podatek 
dochodowy 

Wpłata 
do 

budżetu 

Stan środków 
obrotowych na 
31.12.2017r. 

Zakład budżetowy - 
Cmentarz Komunalny 

710 71035 40 000 3 423 847     3 371 999  41 359 10 489 40 000 


