
               
      

   

Strona : 1 / 
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 105 373,00 

 156,00 

 567,00 

 100 000,00 

 50,00 

 4 000,00 

 600,00 

 105 373,00 

 105 373,00 

 260,00 

 36,00 

 1 500,00 

 1 500,00 

 21 677,00 

 900,00 

 5 500,00 

 18 000,00 

 4 000,00 

 17 000,00 

 2 000,00 

 500,00 

 500,00 

 19 000,00 

 3 000,00 

 10 000,00 

 105 373,00 

II. 

II.2 

II.5 

II.6 

II.9 

II.12 

II.13 

SB. 

III. 

III.11 

III.12 

III.15 

III.16 

III.17 

III.18 

III.20 

III.21 

III.22 

III.24 

III.31 

III.33 

III.35 

III.39 

III.46 

III.53 

SB 

Dochody ogółem 

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,   
certyfikatów i ich duplikatów  
Wpływy z różnych opłat 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego   
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym   
charakterze  
Wpływy z pozostałych odsetek 

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

Wpływy z różnych dochodów 

Suma bilansowa (I+II) 

Wydatki ogółem 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Składki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Nagrody konkursowe 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup środków żywności 

Zakup środków dydaktycznych i książek 

Zakup energii 

Zakup usług remontowych 

Zakup usług pozostałych 

Podróże służbowe krajowe 

Różne opłaty i składki 

Podatek od nieruchomości 

Podatek od towarów i usług (VAT) 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Suma bilansowa (III+IV) 

 

0610 

0690 

0750 

0920 

0960 

0970 

 

 

4110 

4120 

4170 

4190 

4210 

4220 

4240 

4260 

4270 

4300 

4410 

4430 

4480 

4530 

4700 

6060 

 

PLAN FINANSOWY : 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

Wydzielone rachunki dochodów 

Rozdział :  80101 

ROK: 2022 

Pozycja Wyszczególnienie § Plan na rok           
2022  

1 2 3 

Zadanie 
 

 BT-4 
Jednostka :  
   

4 

.........................................  
(miejscowośći data)  

.........................................  
(miejscowośći data)  

...........................................................................  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)  

...........................................................................  
(podpis i pieczęć sporządzającego)  
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 263 000,00 

 12 000,00 

 249 000,00 

 2 000,00 

 263 000,00 

 263 000,00 

 2 100,00 

 260 900,00 

 263 000,00 

II. 

II.4 

II.7 

II.12 

SB. 

III. 

III.17 

III.18 

SB 

Dochody ogółem 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania   
przedszkolnego  
Wpływy z usług 

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

Suma bilansowa (I+II) 

Wydatki ogółem 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup środków żywności 

Suma bilansowa (III+IV) 

 

0670 

0830 

0960 

 

 

4210 

4220 

 

PLAN FINANSOWY : 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

Wydzielone rachunki dochodów 

Rozdział :  80148 

ROK: 2022 

Pozycja Wyszczególnienie § Plan na rok           
2022  

1 2 3 

Zadanie 
 

 BT-4 
Jednostka :  
   

4 

.........................................  
(miejscowośći data)  

.........................................  
(miejscowośći data)  

...........................................................................  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)  

...........................................................................  
(podpis i pieczęć sporządzającego)  
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 50 100,00 

 50,00 

 50 050,00 

 50 100,00 

 50 100,00 

 3 100,00 

 18 000,00 

 3 000,00 

 20 000,00 

 6 000,00 

 50 100,00 

II. 

II.9 

II.12 

SB. 

III. 

III.11 

III.15 

III.17 

III.24 

III.53 

SB 

Dochody ogółem 

Wpływy z pozostałych odsetek 

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 

Suma bilansowa (I+II) 

Wydatki ogółem 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Suma bilansowa (III+IV) 

 

0920 

0960 

 

 

4110 

4170 

4210 

4300 

6060 

 

PLAN FINANSOWY : 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

Wydzielone rachunki dochodów 

Rozdział :  80195 

ROK: 2022 

Pozycja Wyszczególnienie § Plan na rok           
2022  

1 2 3 

Zadanie 
 

 BT-4 
Jednostka :  
   

4 

.........................................  
(miejscowośći data)  

.........................................  
(miejscowośći data)  

...........................................................................  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)  

...........................................................................  
(podpis i pieczęć sporządzającego)  
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 5 850,00 

 5 850,00 

 5 850,00 

 5 850,00 

 450,00 

 5 400,00 

 5 850,00 

II. 

II.7 

SB. 

III. 

III.17 

III.24 

SB 

Dochody ogółem 

Wpływy z usług 

Suma bilansowa (I+II) 

Wydatki ogółem 

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych 

Suma bilansowa (III+IV) 

 

0830 

 

 

4210 

4300 

 

PLAN FINANSOWY : 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

Wydzielone rachunki dochodów 

Rozdział :  85412 

ROK: 2022 

Pozycja Wyszczególnienie § Plan na rok           
2022  

1 2 3 

Zadanie 
 

 BT-4 
Jednostka :  
   

4 

.........................................  
(miejscowośći data)  

.........................................  
(miejscowośći data)  

...........................................................................  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)  

...........................................................................  
(podpis i pieczęć sporządzającego)  

Zgodnie z projektem / uchwałą budżetową na rok ............................  
   
Podstawa prawna: Uchwała Nr ............................... Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia ..................................  
  
   
   
   
Gliwice, dnia .................................                                                                         
.................................................................................  
                                                                                                                                 (podpis 
Naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz)  
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