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PRZYCHODY  I  WYDATKI              

 ŚRODKÓW  SPECJALNYCH W OKRESIE OD 1.01. – 31.03.2005 ROKU 

 
Wydatki  

środków specjalnych 
 w okresie od 1.01. – 31.03. 2005 roku 

 
Lp. 

 
Nazwa  

środka specjalnego 

 
Dział 

 
Rozdz. 

 
Stan środków 

pieniężnych na 
początek okresu 

sprawozdawczego 

 
Przychody  

środków specjalnych 
 w okresie od 1.01 – 31.03. 2005 roku 

Ogółem 
 

w tym  
wpłata  

do budżetu  
ze zlikwidowanego 
środka specjalnego

 
Stan środków 
pieniężnych  

na koniec okresu 
sprawozdawczego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
GGMMIINNNNEE  JJEEDDNNOOSSTTKKII  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE  

  
    11..221111..669999,,1166                                                                         11..002211..669900,,0066                                                           661144..228855,,1166  11..661199..110044,,0066                                00,,0000  

1  Miejski Zarząd Dróg 600 60016          473.172,32                                          597.322,82
a) przychody z opłat realizowanych na 

podstawie wydanych zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego z przeznaczeniem na: 

- tymczasowe punkty handlowe i usługowe 
– 98 decyzji,  

- wykonywanie robót – 24 decyzje, 
- usuwanie awarii – 60 decyzji, 
- umieszczanie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z 
potrzebami zarządcy drogi lub potrzebami 
ruchu drogowego – 32 decyzje, 

- umieszczanie reklam w pasie drogowym – 
92 decyzje, 

b) przychody z opłat karnych za zajęcie 
terenu bez zezwolenia – 33 decyzje, 

c) odsetki bankowe. 
 
 

                                     2.961,09
a) wydatki na remont chodnika dla 

pieszych na ulicy Sienkiewicza – 
Kwiatka, 

b) wydatki związane z opłatami i 
prowizjami bankowymi. 

 

   1.067.534,05                 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2  Szkoły podstawowe 801 80101              84.358,47                                            38.798,71

a) wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania 
lokali wynikających z umów użyczenia, 

b) narzuty za przygotowanie posiłków w 
stołówkach szkolnych, 

c) odsetki bankowe. 

                                  92.729,49
a) wydatki związane z zakupem 

drobnego sprzętu do kuchni, 
zakupem materiałów do remontów 
i konserwacji sprzętu oraz 
zakupem pomocy naukowych,  

b) wydatki związane z zakupem 
artykułów papierniczych i środków 
czystości, a także opłaty 
telekomunikacyjne oraz za usługi: 
konserwacyjne, przewozowe 

        i pralnicze, 
c) wydatki związane z wyjazdami w 

delegacje. 

    30.427,69                    0,00 

3  Przedszkola miejskie 801 80104            168.004,97                                          316.339,27
a) wpłaty na zakup środków żywności, 
b) odsetki bankowe. 

                                417.395,54
a) wydatki związane z zakupem 

środków żywności, artykułów 
biurowych oraz 

        części hydraulicznych, 
b) wydatki związane z zakupem 

materiałów do konserwacji oraz 
opłatami za usługi konserwacyjne,

c) wydatki na imprezy 
okolicznościowe,  

d) wydatki związane z opłatami za 
dozór techniczny. 

 

      66.948,70                    0,00 

4  Gimnazja 801 80110              50.696,49                                           19.620,65
a) wpływy z tytułu zwrotu kosztów 

utrzymania lokali wynikających z umów 
użyczenia, 

b) odsetki bankowe. 

                                 59.506,76
a) wydatki związane z zakupem 

drobnego sprzętu do kuchni oraz 
materiałów do remontu, 

b) wydatki związane z zakupem 
artykułów papierniczych, środków 
czystości, pomocy naukowych 
oraz nagród za udziały w 
konkursach i imprezach 
sportowych, a także kosztami 
usług: telekomunikacyjnych, 
konserwacyjnych, naprawczych, 
przewozowych i pralniczych, 

c) drobne prace remontowe. 
 

     10.810,38                    0,00 

5  Miejski Ośrodek     
 Pomocy Społecznej 

852 85219            340.126,45                                         32.878,49 
a) wpływy z tytułu usług świadczonych 

odpłatnie dla osób nie przebywających na 
stałe w jednostkach pomocy społecznej, 

b) odsetki bankowe. 

                                        56,34
a) wydatki związane z opłatami 

bankowymi.  

   372.948,60                    0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6  Żłobki miejskie 853 85305              95.340,46                                          16.730,12 

a) wpłaty na zakup środków żywności, 
b) odsetki bankowe. 

                                41.635,94
a) wydatki związane z zakupem 

artykułów żywnościowych i 
materiałów do konserwacji oraz z 
kosztami usług konserwacyjnych, 

b) wydatki związane z zakupem 
artykułów  papierniczo-biurowych, 
zabawek, 

c) wydatki na zakup artykułów 
gospodarczych i środków 
czystości,  

d) wydatki związane z opłatami za 
usługi telekomunikacyjne oraz 
monitorowanie placówki. 

    70.434,64                      0,00 

PPOOWWIIAATTOOWWEE  JJEEDDNNOOSSTTKKII  
OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE                  338833..553355,,7766                                                                                  227733..221144,,1144                                                            445599..004433,,6622        119977..770066,,2288                                       00,,0000  

1 
 
 
 
 
 
 

 Szkoły   
 ponadpodstawowe 

801 80195           383.535,76                                          273.214,14
a) wpływy z tytułu:  
-       udostępnienia części posesji na     
        umieszczenie reklamy, 
- organizacji imprez okolicznościowych, 
- zwrotu kosztów utrzymania lokali  
        wynikających z umów użyczenia, 
- opłat za udostępnianie sal na wykłady, 
- narzutów za przygotowanie posiłków w     
        stołówkach szkolnych, 
- opłat ponoszonych przez uczniów za pobyt

i wyżywienie w internatach oraz za    
 
b) wydatki związane z pokryciem 

kosztów wynagrodzeń 
pracowników zatrudnionych na 
podstawie umów – zleceń w 
charakterze członków komisji 
egzaminacyjnych, a także badań 
profilaktycznych pracowników, 

        wyżywienie w specjalnych ośrodkach   
        szkolno – wychowawczych, 
- opłat za kursy oraz egzaminy maturalne  

i eksternistyczne, 
- opłat za wynajem pokoi noclegowych,  
- opłat za duplikaty świadectw oraz za    
        legitymacje,   
b)  wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych, 

usług warsztatowych i kserograficznych, 
c) odsetki bankowe.   

                             459.043,62
a) wydatki na zakup środków 

żywności, artykułów papierniczych 
i sportowych, pomocy naukowych, 
biletów KM, obuwia i odzieży 
ochronnej, środków czystości, 
artykułów gospodarczych, a także 
energii elektrycznej, cieplnej, 
wody, gazu, węgla i paliwa, 

c) wydatki na uzupełnienie 
wyposażenia i drobnego sprzętu 
oraz zakup materiałów do 
przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych, 

d) wydatki związane z zakupem 
materiałów do przerobu i 
remontów, napraw i modernizacji 
komputerów, 

e) wydatki związane z opłatami za 
usługi: telekomunikacyjne, 
pocztowe, transportowe,pralnicze.

     197.706,28                    0,00 

OGÓŁEM    1.595.234,92                              1.294.904,20                    1.073.328,78 1.816.810,34                0,00 
 


	Ogółem 
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