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OOCHODY

s Nazwa
Plan na rok

2019

l 2 3

Dochody oqolem 423 000

0610
wplywy z oplat egzaminacyjoych oraz oplat za wydawanie 6wiadectu dyplom6u za3wiadczen, certyfikatow i ich
dupilkat6w

0660 wplyw"y z oplat za koeyslanie z \r^ychowania przedszlolnego

0670
wplywy z oplat za korzystanie z wyzywienia wjednostkach realizujqcych zadania z zakesu wychowania
przedszkolnego

0690 Wplywy z r6znych optat

0750
wpty\ty z najmu i dziefiawy skladnik6w majq&owych Skarbu Paristwa,jednostek samoizAdu terytorialnego lub
innych .jednostek zaliczanych do sektora finansorv publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze 25 000

08i0 Wplywy z uslug 390 000

08,10 Wplywy ze sprzedaz y wyrob6w

0870 Wplywy ze sprzedazy skladnik6w maj4tko$rych 5 000

0920 Wph*y z pozostalych odsetek 700

0960 Wplywy z ofzymanych spadk6w, zapisow i darowizn w postaci pienigznej

0970 Wptywy z r62nych dochod6w 2 300

WYDATKI

s Nazwa
Plan na rok

2019

1 2 3

Wvdatki oqolem 423 000

2400 Wplata do budzetu pozostalosci irodkow finansowych gromadzonych na *ydzielonym rachunku _icdnostki budzetow I
3020 wvdatki osobowe niezaliczone do !,'"vnagrodzeri 200
1240 Slypendia dla uczni6lv
4t l0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne

4t20 Skladki Da Fundusz Pracy

4 r40 Wplaty na PFRON
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000
,lt90 Nagrody konkurso$c 1 000
,r210 Zakup malerial6w i wyposienia 28 000
1220 Zakup irodk6w zywnosci 31 '1 000
1240 Zalup srodk6w dydaklvcznych i ksiazek 5 000
,1260 Zakup energii 4 000
4270 Zakup uslug remonto*rych 10 000
,1280 Zalup uslug zdrolr,otnych 500
4300 Zakup uslug pozostalych 60 000
4360 Oplatv z wrulu zakupu uslug telekomunikacyinych 400
4190 Zakup uslug obeimuiacvch wvkonanie ekspefiz. analiz i opinii
{1t0 Podr62e sluzbowe kaiowe 300

Podr6ze sluzbowe zagraniczne
1430 R6zne oplaty i skladki 200
4480 Podatek odnieruchomodci 300
4500 Pozostale podatki na rzecz bud2et6w JST
:1510 Oplaty na rzecz budzeu paistwa 100
4530 Podatek od towarow i uslug (VAT)
46t0 Koszly postgpowania s4dowego i prokuratorskiego

4700 Szkoleniapracownikowniebgdacyoh czlonlami korpusu sluzbv cywilnei 1 000
6050 Wydatki inwestycyine iednostek budretowvch
6060 ll6da&Lq2qLupy inqgslqtine iednostek budzetowych

4420



lJzasadnienie z podaniem zftdel dochod6w i paeznaczenia Wdatkow

Planowane roczne dochody:

wplywy z oplat egzaminacyjnych oraz oplat za wydawanie swiadectw, dyplom6w, zaswiadczei, certyflkat6w i ich

dupilkat6w

wplywy z oplat za kozystanie z wychowania przedszkolnego
*bti*i z optat za rozistanie z wizywienia w jednostkach realizujqcych zadania z zakresu wychowanaa

pzedszkolnego
z r62nych oplat - oplaty za duplikaty Swiadectw i legitymacji szkolnych

z najmu idziedawy m.in. sal, sklepik6w, obiekt6w sportowych

wplywy ze Swiadczonych uslug z tytulu: organizowanych kurs6w szkoleniowych, nauki plywania, marzy za obiady

wplywy ze sprzedazy wyrob6w
wplywy ze spzedazy skladnik6w majqtkowych (zlom, makulatura)
Wplywy z pozostalych odsetek od Stodkow na rachunkach bankowych
otzymane spadki, zapisy i darowizny w postaca pieniQ2nej

wplywy z r62nych dochod6w (prowizie z zaklad6w ubezpieczeniowych)

Planowane roczne wydatki:

do budzetu pozostalosci Srodk6w flnansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku ,ednostki
budzetowej
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeli
stypendia dla ucznidw
skladki na ubezpieczenia spoleczne oraz Fundusz Pracy
wplaty na PFRON
wynagrodzenia bezosobowe
nagrody konkursowe
zakup material6w iwyposa2enia (srodk6w czystosci, material6w biurowych, drobnego wyposa2enia, material6w

remontowych)
akup srodk6w 2ywnosci

zakup Srodk6w dydaktycznych i ksiqzek
oplaty za energiQ elektrycznq, cieplne, wode, gaz

konserwacje i drobne remonty
oplaty za badania lekarskie
zakup uslug (wyw6z nieczystosci, odprowadzanie sciek6w, oplaty rtv, z tytulu dozoru technicznego i inne)

oplaty za internet oraz uslugi telekomunikacyine
zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i i opinii
podr6ze slu2bowe (zakup bilet6w MPK, delegacje)
r62ne oplaty i skladki
podatek od nieruchomoSci
pozostale podatki na rzecz JST
oplaty na zecz budzetu paistwa
podatek od towar6w i uslug (VAT)

koszty postQpowania sqdowego i prokuratorskiego

szkolenia pracownik6w
atki inwestycyjne (zakres rzeczowy: ... )

zakupy inwestycyjne (zakres rzeczowy: .... )
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