
BURSA SZKOLNA NR 1

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODOW I WYDATK6W

BUOzETOWYCH NA ROK 2O2I

Dochody - og6lem 617 086,00
1. Dochody wtasne 617 086,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 617 086,00

854'10 lnternaty i bursy szkolne 617 086,00
w bursach i intern 141 000.0

0830 z uslug 141 000.00 Powiat
wptvwy z oolat za kozvstanie z wvzwienia w bursach

atach
0830 475 686.00 Powiat

wvnaorodzenia ozvsluouiace olatnikowiza

w zlot

-H

datki bie2qce - o 5lemW 2824745,00

2E!J45.@'
2 824 745.00
-ZVeinoTi;;a - 1

in kolne dzon
utzym anie intematu i burs szkolnych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh

l-
4010 lwynagrodzenia osobowe pracownikdw
4040 DNalkowe wynagrodzenie roczne

1 6i2 759 OO Powat

r-t

pieczea jednostki

(podprs i Preczqtka organu rpozqdzalq@go)

.....lubelskie .....Lublin.............
gmina - miaslo- dzielnica

Anna Fryc;

LCEAO w
Lublinae

Lublin, dnia 08.0'1.2021 r
(melscowosd rdata)

Zatwierdzam plan jednostkowy:

a) wydatki biezqce w kwocie 2824745,00

slownie: ............... dwa miliony osiemsel dwadzieScia caery tysiece siedemset caerdziesci piee zbtych zero grosry

b) wydatki majEtkowe w kwocie 0,00

slownie ................ zero zlotych zero groszy

c) dochody w kwocie 617 086,00

slownie: ............. szeseset siedemnascie tysiecy osiemdziesiqt szes6 ztotych z€ro groszy

Grazvna Piotrowska:
BSI w Lublinie

,;";;,;, p;; 
";;";; ;;;;;",;;;;i

Lublin, dnia
(mrejscowosa r data)

Dzial Rozdz. Paragr Nazwa Plan - 2021 tok

2 3 5

L Wydatki na zadania wlasne realizowane bez
udzialu Srodk6w euro peiskich 2 824 745,00

854 Edukacyjna opieka wychowa\ rcza 2 824 745,00

85410 lnte rn i bursy szkolne 2 824 745,00
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baroara (zorowsKa; &&.,r'&L,.'ia-
LCEAO w Lublinie H;,,",-,,,,,".,-

I

tl

z

terminowe wolacanie podatk6w oobranvch na zecz bud2etu
oaistwa iz Mulu wvkonvwania zadan z ubezoieczenia
spqclzlcsg

0970 Wplyrwy z rdznych dochodow
i 400.00i-:-- 4ffiFoiaa --,
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39 944.004120
Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidamosciowy Fundusz
Wsparci a Osdb Niepelnosprawnych

I616.004170 Wyn ag rodze n i a b ez o s o b owe
500,004190 Nagrody konkursowe

65 000.004210 Zakup material6w i wyposazenia
400 680.004220 zakup Srodk'w twnosci

15 000.004240 Zakup Srodkdw dydaktycznych i ksiqzek
61 306.004260 Zakup energii
5 173,004270 Zaku p uslug remontowych
3 000.004280 Zaku p u slu g zd rowotn ych

80 006,00Zaku p u slug pozo stal y ch4304
I000.004360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych

700,00 PowtatPod 16 2 e slu 2 b owe kraj owe4410
600,004430 R6zne oplaty i skladki

85 179 00Adpisy na zakladowy fundusz Swiadczel socjalnych4440
500,004510 Oplaly na rzecz budietu paistwa

4700
Szkolenia pracownik6w niebedEcych czlonkami kotpusu sluiby

Wydatki majqtkowe - o olem
c

UZASADNIENIE
l. Wydatki na zadania wlasne realizowane bez udzialu Srodkow
europejskich

854 Edukacyina opieka wychowawcza

85410 lnternaty i bursy szkolne
internat ibursv szkolne orowadzone Drzez miast(
utzymanie internatu i burs szkolnych
BURSA SZKOLNA NR 1

n lym ftnonty napaw t kohsaNaqa spdetu

4210 Zakup mateial6w i wyposa2enia 65 000.00
4240 Zakup Srodkdw dydaktycznych i ksiEzek 15 000,00
4270 Zakup uslug remontowych 5 173,00

4340 Zaku p u slu g pozo stalych 80 006.00

lnformacje uzupelniaj ce
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