OBJAŚNIENIE
Do załącznika Nr 7
RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rachunek dochodów prowadzą :
1/ Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
2/ Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach
3/ Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
4/ Gminne Przedszkole ,,Wróżka ” w Białych Błotach
5/ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach
SZKOŁY PODSTAWOWE
Dochody
- kwota 43 169,00 zł dot. opłat za wynajem pomieszczeń na gabinet stomatologiczny, sal gimnastycznych, sal
lekcyjnych, powierzchni pod automaty, pomieszczeń na sklepiki szkolne,
- kwota 117 813,50 zł to dochody z odpłatności za zimowiska organizowane przez SP Białe Błota i ZS w
Łochowie oraz za obóz narciarski ( ZS w Łochowie ), półkolonie letnie w SP Białe Błota i ZS w Łochowie,
- kwota 6 795,50 zł to darowizny od sponsorów na potrzeby szkół, turniej szachowy, dni matematyki, zawody
fitness,
- kwota 20 169,82 zł to środki na program „Zwiększanie aktywności fizycznej w szkołach” (14 000,00 zł)
prowizja z PZU na realizację określonych zadań (6 169,82 zł).
Wydatki
- kwota 11 515,79 zł to umowy zlecenia i pochodne za prowadzenie zajęć w ramach realizacji programu
zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy , dla instruktora na obozie
narciarskim, za wykonanie przedstawienia na
zimowisku,
- kwota 22 760,15 zł dot. zakupów związanych z bieżącą działalnością szkół i dotyczą między innymi artykułów
papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz za udział w
konkursach, puchary, kwiaty, wydatki na zimowiskach,
- kwota 18 212,64 zł to wydatki na zakup artykułów spożywczych na uroczystości szkolne, zimowiska,
półkolonie, napoje na zawody sportowe, słodycze na konkursy,
- kwota 1 434,91zł dot. zakupu książek do nauki j. angielskiego oraz materiałów do zajęć plastycznych,
- kwota 62 834,68 zł została wydatkowana na wyjazdy w czasie zimowisk i półkolonii, wynajem autokarów,
bilety wstępu do kin, na baseny, Aquaparku, opłaty za różne atrakcje z których dzieci korzystały w czasie
zimowisk i półkolonii, audycje muzyczne i dydaktyczne, drobne naprawy sprzętu, przewóz uczniów na zawody
sportowe,
PRZEDSZKOLE
Dochody
Uzyskane dochody w wysokości 132 769,15 zł to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz kwota
992,00 zł to darowizna na potrzeby placówki.
Wydatki
Środki z uzyskanych dochodów zostały wykorzystane w ogólnej kwocie 119 465,79 zł na zakup artykułów
spożywczych do sporządzenia posiłków dla dzieci oraz 339,31 zł opłata za umieszczenie nekrologu w prasie.
GIMNAZJA
Dochody
- opłaty za wynajem pomieszczeń na salę gimnastyczną, sklepik oraz powierzchni pod automaty 8 076,00 zł,
- opłata za obiady dla uczniów finansowane przez Stowarzyszenie ,, Bezpieczne Dziecko i Polski Związek
Lekkiej Atletyki ” 9 256,00 zł,
- darowizny otrzymane od sponsora na bieżące potrzeby szkoły i pomoce dydaktyczne 550,00 zł.
Wydatki
Pozyskane dochody zostały wydatkowane na :
- zakup artykułów papierniczych, kwiatów na uroczystości szkolne, puchary i nagrody dla uczniów w łącznej

wysokości 2 706,89 zł,
- wydatki na zakup artykułów spożywczych na uroczystości szkolne, egzaminy i zawody w wysokości
11 712,15 zł,
- wydatki związane z opłatą za przejazdy uczniów na zawody, opłaty za noclegi, wykonanie odbitek, nekrolog
2 793,43 zł

