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Realizacja planów finansowych gospodarki
pozabudŜetowej w 2005 roku

Jednostki upowszechniania kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Lp. PRZYCHODY WYKONANIE
1.
2.
3.
4.

Dotacja z budŜetu
RóŜne dochody
Odsetki od środków na rachunku bankowym
Środki obrotowe na początek roku

168.000
2.780

        57
- 2.718

Razem  168.119
Lp. ROZCHODY WYKONANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zakup ksiąŜek
Energia elektryczna
Materiały i wyposaŜenie
Pozostałe wydatki bieŜące
Środki obrotowe na koniec roku

   125.623
21.169
9.369

   5.969
9.659

- 3.670
Razem  168.119

Miejski Ośrodek Kultury

Lp. PRZYCHODY WYKONANIE
1.
2.
3.
4.
5.

Dotacja z budŜetu
Wpływy z usług
Darowizny
Odsetki od środków na rachunku bankowym
Środki obrotowe na początek roku

    374.000
   81.545

    916
 5

     2.725
Razem  459.191

Lp. ROZCHODY WYKONANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Energia  elektryczna i gaz
Materiały i wyposaŜenie
Usługi obce
Pozostałe wydatki bieŜące
Środki obrotowe na koniec roku

316.033
   36.908
   22.962
  63.662

       12.346
 7.280

Razem 459.191
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Dochody własne

Rachunek dochodów własnych utworzono w jednostce budŜetowej „Miejski
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół” w dziale 801 "Oświata i
wychowanie" (działalność pozastatutowa szkoły) i w dziale 854 "Edukacyjna
opieka wychowawcza" (stołówka szkolna).

Stan rachunku dochodów własnych "Działalność pozastatutowa
szkoły"
na początek 2005 roku wynosił 0 zł, wpływy wyniosły 14.919 zł, wydatki 492
zł. Stan na koniec roku  =  14.427 zł.

Stan rachunku dochodów własnych "Zakup Ŝywności w świetlicy" na
początek 2005 roku wynosił 0 zł. Odpłatność za wyŜywienie wyniosła 26.562
zł, a koszt artykułów spoŜywczych zuŜytych do przygotowania obiadów
wyniósł 25.318 zł. Stan na koniec roku  =  1.244 zł (wartość środków Ŝywności
w magazynie).

Środki pienięŜne pozostające na rachunkach środków specjalnych w
chwili ich likwidacji: "Działalność pozastatutowa  szkoły" - 33.049 zł i "Zajęcie
pasa drogowego" - 27.514 zł zostały odprowadzone na dochody budŜetu miasta.

Fundusz celowy

W mieście prowadzony jest takŜe osobny rachunek Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na który wpływają kary
pienięŜne za naruszenie środowiska naturalnego. Stan funduszu na początek
2005 r. wynosił 2.609 zł. W ciągu roku wpłynęło 922 zł, wydano 0 zł. Stan
funduszu na koniec roku wyniósł więc = 3.531 zł.


