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SPRAWOZDANIE ROCZNE  

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY„INKI”  

W JELENIEWIE ZA 2020 ROK 

 

I. DANE OGÓLNE 

Budżet Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie został 

uchwalony w dniu 13 grudnia 2019 r. Uchwałą RADY GMINY JELENIEWO  

NR X.66.2019. Plan dochodów określono w wysokości 8 800,00 zł,  wykonanie 

zaś wyniosło 3 996,55 zł, tj. 45,42%  (załącznik nr 1). 

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 3 364 048,00 zł, po zmianach na 

dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 3 407 260,66 zł, natomiast wykonanie 

wyniosło 3 111 911,38  zł, co stanowi 91,33 %  (załącznik nr 2).                                             

II. DOCHODY BUDŻETOWE 

Dochody w kwocie 3 996,55 zł  zostały  zrealizowane z następujących tytułów: 

 wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i 

świadectw) – 44,00 zł,                                                                               

 pozostałe odsetki – 2,00 zł, 

 czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – 2 534,40 zł, 

 czynsz z tytułu dzierżawy dachu na budynku w Gulbieniszkach – 535,17 zł, 

 wynagrodzenie dla płatnika za odprowadzony podatek dochodowy od osób                           

fizycznych przekazany do Urzędu Skarbowego – 520,00 zł, 
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 za przewóz uczniów – 360,98 zł. 

 

III. WYDATKI BUDŻETOWE 

Plan wydatków został wykonany w 91,33 %, tj. w kwocie 3 111 911,38 zł. 

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” 

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 2 704 992,98 zł w stosunku do planu, 

który wyniósł 2 899 106,00 zł, co stanowi  93,30%  wykonania. 

Do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie w okresie 

od stycznia do sierpnia 2020 roku uczęszczało 222 uczniów do trzynastu 

oddziałów, a w okresie od września do grudnia 2020 roku uczęszczało 224 

uczniów do czternastu oddziałów. 

Zatrudnionych było 32 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy stanowi 23,95 etatów nauczycielskich. 

Zatrudnione są cztery osoby sprzątające, konserwator, sekretarz szkoły oraz dwie 

osoby obsługi finansowej w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 2 297 350,90 zł, natomiast na dodatki 

socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych przeznaczono 208 726,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 

198 915,26 zł i związane były głównie z: 

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, 

tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, dzienników oraz  
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prenumerata czasopism i zakup drobnych materiałów do bieżących napraw  

w kwocie – 96 551,22 zł (w tym na zakup oleju opałowego w celu ogrzewania 

budynku szkoły w Jeleniewie przeznaczono kwotę 69 260,00 zł).  

Kolejne wydatki obejmowały: 

- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 231,06 zł, 

- pobór energii elektrycznej i wody – 11 453,80 zł, 

- zakup usług remontowych (tj. remont i konserwacja kotłów c.o., konserwacja 

gaśnic, naprawa sprzętu informatycznego oraz remont pomieszczeń 

administracyjnych (gabinet dyrektora i sekretariatu)  – 18 478,28 zł, 

-  pracownicze badanie profilaktyczne – 565,00 zł, 

- zakup usług pozostałych – 57 237,70 zł.  

Wydatki dotyczą:  

- abonament programu „Budżet” i „Rejestr VAT” – 3 665,40 zł, 

- licencja na dziennik elektroniczny – 3 991,00 zł, 

- przegląd okresowy stanu technicznego budynku szkoły, pomiar instalacji 

elektrycznej, kontrola przewodów kominowych, badanie gaśnic i urządzeń  

w kotłowni, instrukcja bezpieczeństwa i planów graficznych – 4 569,69 zł, 

- wykonywanie zadań służby bhp – 4 428,00 zł, 

- usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2 952,00 zł, 

- konserwacja oprogramowania i serwis techniczny komputerów – 6 943,35 zł, 

- wywóz odpadów i ścieków – 6 255,35 zł, 



 4 

- oprogramowanie Windows 10Pro, Microsoft Office 2019, program 

antywirusowy ich instalacja i konfiguracja – 12 093,00 zł, 

 

- generator strony internetowej szkoły, abonament BIP i RTV, serwer  

e-świadectwa, aktualizacja modułu wydruku PIT – 2 327,68 zł, 

- wydruk dokumentów na ksero – 2 688,26 zł, 

- roczny dostęp do portalu Oświatowego i LEXA – 4 166,79 zł,  

- opłaty i prowizje bankowe – 665,00 zł, 

- demontaż placu zabaw wraz z transportem – 1 379,38 zł, 

- znaki pocztowe – 645,40 zł, 

- certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego – 467,40 zł,    

- opłacenie abonamentu dostępu do sieci „Internet”  oraz opłaty za telefon  

stacjonarny – 3 161,60 zł, 

-  wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników – 2 204,60  zł, 

- ubezpieczenie majątku szkoły, tj. pracowni komputerowej, budynku, 

pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, placu zabaw – 

2 993,80 zł, 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 879,20 zł, 

- zapłata do budżetu gminy podatku od nieruchomości – 159,00 zł. 

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 

funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne z grupą dzieci 5 i 6-letnich w okresie 
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od stycznia do sierpnia 2020 roku z liczbą 36 dzieci, a od września do grudnia 

2020 roku jeden oddział przedszkolny z liczbą 25 dzieci. Zatrudnionych było  

 

pięciu nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi  1,82 

etatu nauczycielskiego. 

Plan wydatków w w/w rozdziale wyniósł 214 253,00 zł i wykonany został  

w 83,93%, tj. w kwocie:  179 832,92 zł. 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 159 331,52  

zł, natomiast na dodatki socjalne, tj. wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych poniesiono wydatki w kwocie 13 980,13 zł. 

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 6 521,27 zł i były przeznaczone na: 

- zakup środków czystości, materiałów papierniczych, druków, dzienników  

lekcyjnych i drobnych materiałów do bieżących napraw – 1 938,50  zł,   

- pobór energii elektrycznej i wody – 1 541,03 zł, 

- wydruk dokumentów na ksero, obsługa bankowa, roczny dostęp do portalu 

oświatowego, znaki pocztowe, odprowadzenie ścieków, badanie gaśnic, 

czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, pomiar instalacji elektrycznej, 

generator strony internetowej szkoły – 2 366,76 zł, 

- konserwacja gaśnic – 156,56 zł, 

- badania pracowników z zakresu medycyny pracy – 40,00 zł, 

- ubezpieczenie części majątku oddziału przedszkolnego – 478,42 zł. 
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Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”  

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 14 292,00 zł został zrealizowany 

na kwotę 9 968,48 zł, co stanowi 69,75% wykonania. Wydatki ujęte w tym 

rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w szkoleniu  na temat:  

- „Regulamin Rady Pedagogicznej”, 

- „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”, 

- „Efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do realizacji zadań 

dydaktyczno-profilaktycznych szkoły”, 

- „Plan nadzoru pedagogicznego”, 

- „Warsztaty – klub dyrektora awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela”, 

- „Szkolenie inspirujące zajęcia z religii oraz twórcze metody pracy”, 

- „Dokument zdalnego nauczania”, 

-„Funkcjonowanie placówki, procedury, działania dyrektora, nowelizacja 

statutu”, 

- online – „Głos pedagogiczny” 

oraz zakup czasopisma „Głos Pedagogiczny” i „Strefa Logopedy - poradnik”. 

Dokonano dofinansowania dla nauczycieli za studia podyplomowe  

na kierunku: 

- „Surdopedagogika ”, 

- „Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera 
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Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych” 

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 38 530,61 zł i w stosunku do planu, 

który wynosił 69 753,00 zł, stanowi to 55,24% wykonania. 

Zatrudniony był jeden nauczyciel, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy stanowi 0,25 etatów nauczycielskich.  

Wydatki w w/w rozdziale budżetowym związane są z uczniem 

niepełnosprawnym, tj. zajęcia rewalidacyjne. 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 30 443,40 zł, natomiast na dodatki 

socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych przeznaczono 1 719,38 zł. Pozostałe wydatki to kwota 4 770,31 zł, 

zrealizowana na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz 1 597,52 zł na 

materiały biurowe. 

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu  

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 

Na rok szkolny 2020/2021 dokonano zakupu podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej  

w kwocie 28 269,66 zł. Kwota wydatkowana na ten cel pochodziła z dotacji 

celowej budżetu państwa.  



 8 

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” 

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz  

świadczeń socjalnych dla emerytów (nauczycieli i pracowników obsługi). 

Plan odpisu stanowił kwotę 49 865,00 zł i został wykonany w 100%. 

Opieką socjalną objętych jest czterdziestu dwóch emerytów. 

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” 

W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 

funkcjonują dwie świetlice szkolne. Zatrudnionych było sześciu nauczycieli, co w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 1,13 etatu nauczycielskiego. 

Plan wydatków wynosił  131 722,00 zł i został wykonany w kwocie 100 451,98 

zł, co stanowi 76,26% realizacji. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 

kwotę 87 887,92 zł, natomiast na dodatki socjalne takie jak: dodatek wiejski oraz 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 8 354,33 

zł. Pozostała kwota 4 209,73 zł, stanowi 4,19% ogólnych wydatków na:  środki 

czystości, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, materiały papiernicze, pobór energii 

elektrycznej, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja  

i legalizacja gaśnic oraz usługi ksero. 

 W okresie pandemii COVID-19 zostały poniesione wydatki na: 

- materiały i środki dezynfekcyjne (płyny dezynfekcyjne, pojemniki na płyn  

do dezynfekcji rąk, maseczki i rękawiczki ochronne) w kwocie 6 695,76 zł, 

- doposażenie komputerów w oprogramowanie wraz z ich instalacją (programy 

operacyjne i antywirusowe) niezbędne do realizacji nauki i pracy zdalnej  
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w kwocie 6 084,50 zł. Ogółem poniesione wydatki w związku z trwającą 

pandemią koronawirusa wyniosły 12 780,26 zł. 

Opis różnic w wykonaniu planu dochodów 

Wykonanie dochodów poniżej 50%, tj. 45,42% jest wynikiem braku możliwości 

wynajęcia sal lekcyjnych i hali sportowej. Wynikiem zdalnego nauczania nie były 

organizowane wyjazdy uczniów co również przyczyniło się do niezrealizowanych 

dochodów. 

Opis różnic z realizacji wykonania planu wydatków. 

Przedłożona informacja z realizacji wydatków budżetowych (w formie 

tabelarycznej i opisowej) jest zgodna z danymi wykazanymi w sprawozdaniu   

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ( Rb-28S).  

W realizacji budżetu wystąpiły niewykorzystane środki finansowe  

z następujących tytułów: 

- przyznana przez ZUS pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19 – kwota 136 514,42 zł, 

-   nie wykonano remontu kominów wentylacyjnych – 40 000,00 zł, 

- nie wypłacono nagród pracownikom pedagogicznym i administracyjno-

obsługowym za osiągnięcia w pracy za 2020 rok w kwocie 34 242,00 zł (łącznie 

ze składkami ZUS i Funduszem Pracy).  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiło zobowiązanie wynikające z ustawy  

o „dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 

budżetowej”: 

- kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 170 385,61  zł, 
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- składki ZUS i Funduszu Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych pracodawcy – 31 735,52 zł. 

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu 

sprawozdawczego, tj. 31.12.2020 r. wynosi 202 121,13 zł. 

Jednostka Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie  

na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani 

zobowiązań wymagalnych. 

Stan środków finansowych na koniec 2020 roku jest zerowy. 

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie administruje 

środkami trwałymi w postaci: budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

maszyn i urządzeń technicznych, narzędzi i wyposażenia. 

Środki trwałe stanowią majątek o wartości początkowej 4 084 063,23 zł i są to: 

- budynek szkoły w Jeleniewie – 3 542 340,66 zł, 

- ogrodzenie przy budynku szkoły w Jeleniewie – 62 308,28 zł, 

 

- kotłownia olejowa budynku szkoły w Jeleniewie – 61 948,14 zł, 

- zestaw komputerowy szt. 2 – 11 927,25 zł, 

- automat szorująco-czyszczący – 9 232,33 zł, 

- plac zabaw  – 18 287,47 zł, 

- plac zabaw Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie –       

62 971,51 zł, 

- grunta – 34 700,00 zł, 

- boisko wielofunkcyjne – 269 166,89 zł, 
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- monitoring wizyjny boiska – 11 180,70 zł.  

Pozostałe środki trwałe (środki dydaktyczne, meble itp.) będące na wyposażeniu 

Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie stanowią 

wartość 682 852,70 zł. 

Zbiory biblioteczne (księgozbiór) stanowią wartość 69 353,98 zł, wartości 

niematerialne i prawne, a mianowicie programy komputerowe o wartości niższej 

niż 10 000,00 zł są na wyposażeniu o wartości 4 664,00 zł. 

  Podsumowując, budżet Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny 

„Inki”  w Jeleniewie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym  

i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych 

w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym 

przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. 

Nie wystąpiły przypadki zaciągania zobowiązań ponad przyznany plan 

wydatków. 

 

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania 

budżetu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 

wykonanego od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. 
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Tabela Nr 1        

 

Informacja o realizacji dochodów bieżących za 2020 rok. 

Dział 

rozdział 

paragraf 

Wyszczególnienie, 

nazwa działu,rozdziału, paragrafu 

Plan po 

zmianach  

2020 r. 

Wykonanie 

za  2020 r. 

% 

wykon. 

planu 

1 2 3 4 5 

758 Różne rozliczenia 0,00 2,00 0,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 2,00 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 8 800,00 3 994,55 45,39 

80101 Szkoły podstawowe 8 600,00 3 994,55 46,45 

    0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 

opłat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i 

ich duplikatów   

0,00 26,00 0,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 18,00 18,00 

  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 

6 000,00 3 069,57 51,16 

    0830 Wpływy z usług 2 000,00 360,98 18,05 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 520,00 104,00 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
200,00 0,00 0,00 

    0830 Wpływy z usług 200,00 0,00 0,00 

 SUMA 8 800,00 3 996,55 45,42 
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Tabela Nr 2        

         Informacja o realizacji wydatków bieżących za 2020 rok. 

Dział 

rozdział 

paragraf 

Wyszczególnienie, 

nazwa działu,rozdziału, paragrafu 

Plan po 

zmianach  

2020 r. 

Wykonanie 

za  2020 r. 

% 

wykonania 

planu 

1 2 3 4 5 

801 Oświata i wychowanie      3 275 538,66 3 011 459,40 91,94 

80101 Szkoły podstawowe  2 899 106,00 2 704 992,98 93,30 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
126 500,00 122 636,41 96,95 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 864 223,00 1 830 139,01 98,17 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 545,00 136 543,07 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328 870,00 302 378,02 91,94 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

35 500,00 28 290,80 79,69 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 600,00 96 551,22 80,73 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 4 231,06 70,52 

4260 Zakup energii 16 800,00 11 453,80 68,18 

4270 Zakup usług remontowych 93 800,00 18 478,28 19,70 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 565,00 31,39 

4300 Zakup usług pozostałych 58 637,00 57 237,70 97,61 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  
6 080,00 3 161,60 52,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 759,00 50,60 

4430 Różne opłaty  i składki 5 000,00 2 993,80   59,88 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
86 091,00 86 090,41 100,00 

4480 Podatek od nieruchomości 160,00 159,00 99,38 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 
7 000,00 1 879,20 26,85 
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4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
5 000,00 1 445,60 28,91 

80103 Oddziały przedszkolne  w szkołach  

podstawowych 
214 253,00 179 832,92 83,93 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
8 200,00 6 918,53 84,37 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 050,00 122 185,58 86,02 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 450,00 13 574,36 93,94 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 175,00 20 860,64 74,04 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

4 016,00 2 710,94 67,50 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 1 938,50 60,58 

4260 Zakup  energii 2 400,00 1 541,03 64,21 

4270 Zakup usług remontowych 500,00 156,56 31,31 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 40,00 20,00 

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 366,76 78,89 

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 478,42 47,84 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
7 062,00 7 061,60 99,99 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 292,00 9 968,48 69,75 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 292,00 1 102,68 48,11 

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 870,20 81,17 

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
5 000,00 3 995,60 79,91 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych 

69 753,00 38 530,61 55,24 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
1 500,00 962,33 64,16 
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 437,00 22 539,34 82,15 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 3 400,00 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 3 918,61 71,25 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

780,00 585,45 75,06 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 597,52 39,94 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 378,00 4 770,31 18,08 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
758,00 757,05 99,87 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

28 269,66 28 269,66 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294,35 294,35 100,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 27 975,31 27 975,31 100,00 

80195 Pozostała działalność 49 865,00 49 864,75 100,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
49 865,00 49 864,75 100,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131 722,00 100 451,98 76,26 

85401 Świetlice szkolne 131 722,00 100 451,98 76,26 

3020 Wydatki osobowe  niezaliczone do 

wynagrodzeń 
5 800,00 4 932,45 85,04 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 850,00 67 507,03 75,13 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 650,00 7 590,82 99,23 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 680,00 11 769,33 66,57 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

2 520,00 1 020,74 40,51 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 1 843,93 87,81 

4260 Zakup  energii 1 800,00 1 770,42 98,36 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 
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4300 Zakup usług pozostałych 700,00 595,38 85,05 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
3 422,00 3 421,88 100,00 

 SUMA 3 407 260,66 3 111 911,38 91,33 
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