SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
w KAŁUSZYNIE
PRZEDSZKoLAMIEJS(IEGo
NA DZIE'Ń 30.06.2008R.
PrzedszkoleMiejskie w Kałusryni€ finansowanejest z budżtu gniny
jŃo zadaie własne'Na działalność
PrzedszkolaRada Miejska przeznacryła

.

środkiw formi€ dotacji - 263'790'00zł' oru dochody własnew kwocie
za z}Ąłieniedzieci' wynajĆnlokalu
129.810,00zł,tj. opłatys'ałej'odpłatności
'
z PZU orŹ
opłatyza zl€wki, Acencja Ą,nkurolnegoza mleko' odszkodowaniĆ
'
ods€tki od środkówna rachu*u bako\łym.
się wpF/\T w ni:żEj
Na lykonani€ przychodówPrzedszkolaMiejskie8ozłożyły
wymienionychkwotach:
224.972'8ózł co s|alowi 57'15%
zł, wykonanie|
P]an ogółen:393'600,00
Na wykonmie p.zychodówPftedszkolaMiejskiegozłozyłysjęwpływyw niżej
wymienionychkwotach-/tabelaNrl/
TabelaNr I
Lp.

L

grniny
Dorgcjfz budżetu

2.

Dochody z najmu i dzieźawy
składlików
skarbu

Państwa'

jedrostek

innych jednostek al'czaryclr
ŚektoE

]56.984'00zł

majątkoryclr

samorządu tery,toria].ego |ub
do

26J'7a0'00zł

l]nansów

publ;czny.lroraz imych urÓw
o podobnymcharakterze

|'500'00
zł

0 4 0 , 5 07ł

Iz7'770'00zł

3.

wpływy z ńżnych dochodów
5.

Razem
stan śr. okot' na początku

65.270,03
zl

540.00zł

2'078'] ]z ł

191.600,0021

zz4.972'a6zł

2 000,00zł

9 254,30rl

okresusprawozdawczego
7.

oGÓŁEM

395.ó00'002l

234.227,L6zl

Planowane koszty w kwocie 393.ó00'002ł, zrealizowano w wysokości
I 99.I 53,002hj.50,591loplanu.
szcegołowe restawienie poszczególnych kosztów uwględriające klasyfik&je
budzetowąprzedstawiatabel. Nr 2
'l'abela Nr 2
LP.

RODZAI KOSZTU

t.

Nagrody

i

wydatki osobowe lie

PLAN

WYI'ONANIE

?.2] ] '00zł

4.6|9,27zł

zaliczone do vTmgrodzeń

2.

pracoMików
wynagrodzen;a
osobowe

179-150,00
zł

3.

wynasrodrn;eroczne
Dodarkowe

l0.500'00zł

4.

składk na ubezpiĆcfeniaspołeczn€

J l'930,00zł

5.

składkin' FunduszPra<y

4.543'00zł

95.752'79zł,

lt.8lt,05
|.904,447)

ó.r'r wynasrodzeniabezosobowe
J'000'00zł
7.

Zakup materiałówi tr1poŚażenia:
- aktualizacja ,,kodekspracy
toneĘfolia laminacyjna;
. środkiczystości,
hc.baBmydłoi
ręczniki w ramachBHP dla

l4 000,0011

800,00zł
I3.9l7,2921

- anykuły gospodłstwadomow€go;
- mebl€ do prz€dszkola/kzesłai stoliki/
. drukłka m LASER JET , zestaw
komputerc*y,mdiomagnetofon
oraz
- przeplvowy ogrrewaczwody ,
. mtaiaty do bieżĄcych
naprau
zakup środkówżymości
9.

Zzkup pomocynauko*ych,

70.560,00
zl

29.162,3921

4.500,00d

639,122!

dydaktycaych i książekw t}n:
'plmsze-pomocdydaktycaa,gry
-książkii Płyrydo bjblioteki
10. Zakup energii,w tym:

44_097,00z]

.dostawa€nergii cieplnejdo budynku;
1I. Zakup usługpozosta|ych:
-prenumerataczasop'sm;
' udziałw szkoleniu ;
- nap.awa kserokopia.kij
- przeglądtechnicay i konseMacja
. przeg]ądpEewodów komilowych;
'wykonmie pomiarówochrony

7'995'00zł

24.671,f221

2 t . stan śr.obrot.na koniecokresu
D,

ocoŁEM

2.000,042)

395.600,00
zl

Środki pieniężne

35'o74,|62ł

234.227,1621

35.212,70zl
l.]8!5421

.z t}tułuztupu dostawi rrsług

! 38,54rl

sttn środków
obrotorrYcb
n. dzień 30.06.2008r.

35.014,16zl

