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z §ykorzystania budżetu 
^r'.r:ifr}Y''i:t^fiśrodka Pomocy Społecznej \I,Koniecpolu

T pó lrocze 20l5 r.

Miejsko- Grninny ośl"l^.! Pomocy Społecznej w Koniecpolu pro.rvadzi działalnośów oparciu o ustawę z dnia 12 marca2004. O po;o;;,;; o[cznej nz.u z2008r nr 115 poz,121/oraz Statut Miejsko - Gminrrego Ośrodka Pom'oc!ińi;;"
v/ ramach prorładzonei dzial1'11sc] ośrodel< pomocy spolecznej realizuje zadaItia zlecone iwłasire fitlansowane z ńudżetu państwa oraz zadania wlasne finansotłane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realiz ację zńań na 2015 r rłl,nosi - 3 881 771,77 zł.

MG.PS Koniecpol otrzymal łącznie śr,odki na realizacjęzadań w wysokości: 2 135 126,77 zl.z olrz;,manej kwoty rł1 korzystu,roi2 047 162,88 zI. '

Otrzymana dotacja w 2015r.
- na zadania zlecone z budżetu paristw-a - 1 536 864,00zł wykorzystanie dotacji- 1459 623,94 zł
- 

:^ 'y#r&ł:ł;ne finansowane z budzefu państw a - 283 471,00 zł wykorzystanie dotacji

- 
:^'Tłłłłr,#Tfinansowanezbudżetugniny - 213 1,66,00zl wykorzystaniedotacji_ -

- : rltir;?:,ł;T* systemowego- PoKl - l01 625,7 7 zł wykorzystanie dotacji

Rozdział 85272 par. 2a10 -

plan po zmianaclr ogółem

dotacj a otrzyrnana

dotacja wykorzystana

świadczenia rodzinne

- 2 962 376,00 zł
- 1 526 864,00 zł
- 1 450 132,75 zł

Otrzymane środki zostały p tzeznaczone na wypłatę:

zasiłków rodzinrrych wraz z dodatkami

zasil]ęów pielęgllacyjnych

świadczcri pielęgnacyj n1 ch

specja lny zasiłek opiekuńczy
jednorazowa zapomoga z b4. urodzenia dziecka -

świadczenie z funduszu alimentaci.jrrego

liczba rodzin

178

25

11

35

46

krvota

689 ?95,30 ń
156 672,00 ń
173 520,00 ż
32160,00 ń
35 000,00 zł

183 3 10,00 zł



zasiłek dla opiekuna

składki ubezp. Społecznego

kosztów obsługi dla M-GOPS

- 28 77 064,04 ń
- 52 55 621,45 zł

46 389,96 ń

Rozdział 85213 par.2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców

świadczeń rodzinnych)

plan po zmianach _ 11 70|,00 zł

dotacja otrzymana - 9 350,00 ń

dotacja wykorzystana - 8 996,40 zł

\v UbezPieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby, pobierające świądczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla

opiekuną oraz speqalny zasiłek opiekuńczy.

Skladka opłacana jest :

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób po 46,80zł

- zasiłek dla opiekuna dla 14 osób po 46,80 ń

- świadczenie pieięgrracyjne dla 9 osób po 108 zł

Rozdział 85295 par. 2010 - pomoc dla pobierających świadczenia rodzinne

plan po zmianach - 200,00 ń
dotacja otlą,rnana _ 200,00 ń
dotacja wykorzystana - 200,00 zł

Otrąłnane Środki zastały ptzeznaczone na rrregulowanie zobowiązń powstałych w zńązku z
rea|izacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dodatek został W}płacony dla jednej osoby ,której nie wypłacono należnego śńadczrnia za
miesiąc grudzień 2014 roku ,ponieważ wygasło orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka.

Rozdzial 85295 par.2010 - pozostała działalność - Rządorry program dla Rodzin
wielodzietnych o, Kańa Dużej R.odziny'



plan po zmianach

dotacla otrzymana

dotacja wykorzystana

707,00 ń

450,00 zł.

294,79 ń

- składki na ubezpieczenie zdrorł,otne (dla osób pobierających

- 29 000,00 zł

- 18 150,00 zł

- 15 904,62 ń

59 569,00 ń
59 569,00 zł

59 302,17 ń

otrzymane środki przeznaczonę są na realizację rządowego programu pomocy dla rodzin

wielodzietnych za pierwsze półtocze - wydano Karty Dużej Rodziny dla 22 rodztn.

Rozdział 85213 par. 2030

zasiłek staĘ)

plan po zmianach

dotacja otrz\rynana

dotacja wykorzystana

LTbezpieczeniu zdrowotnemu podlegĄ osoby pobierające zasiłek staĘ jeśli nie podlegały

ubezpieczeniu z innego §tułu. składka opłacana jest od 39 osób, wysokośó składki na

ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz dla 30 osób

objęĘch irrdyłvidualnym plogramem zatrudnienia w CIS.

ośrodek poniósł koszty refirndacji za trzy Ńesiące składki zdrowotnej od osoby pobieĄącej

zasiłek stĄ w MOPS Częstoclrowa w kwo cie - 14ż,83 ń.

Rozdział 85214 par.2030 - zasilki olłresov,e

plan po zmianach

dotacja otrymana

dotacja wykorzystana

zasiłki okesowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadan rvlasnych gminy o

charakteze obowiązkowym i finansowanym z dotacji budżetu państwa.

zasiłki okesowe przyznano ogóleln : _ 7$

wtym dla osób:



z §,tufu bezrobocia - 63

długoh,wałej choroby - 7

irrne - B

Rozdział 85216 par.2030 -

plan po zrrrianach _

dotacja otrzymana -

dotacja wykorzystana

zasiłki stałe

154 628,00 ń
129 000,00 zł

122 633,01 ń

zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze

obowiąkowym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z

powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest ńższy od kyterirrm

dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokośó zasiłku w przypadku osoby nie

posiadającej dochodu wynosi 529 zł. miesięcznie. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie

posiadające ubezp, zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośr,odek poniósł kosa refundacji za trzy miesiące zasiłku stałego dla jednej osoby w MOPS

Częstochowa w kwocie - 1 587,00 ń.

Zasiłki stałe ogółem: - 50

W tym dla:

- osoby samotnej - 35

- osoby wrodzinie - 15

Rozdział 85219 par. 2030 -

plan po zmianach

dotacja otrzynrana -

dotacja wykorzystana

utrzymanie M-GOPS w Koniecpolu

96 029,00 ż
51 '704,00 zł

51 702,00 ń

R.ozdział 85295 par. 2030 - Program ,,Pomoc państn,a w zakr-esie doĄrł.iania''.

Pomoc w zakesie dożywiania przysługuje rodzinom, których dochód nie ptzehacza 1500ń

kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tJ, 542,00ń dla osoby

samotnej i 456,00zł na osobę w rodzinie, Dożywianiem objętych jest 179 dzieci uczęszszających

do szkół podstarł,owych, gimrrazjunr oraz przedszkoli na terenie gminy Korriecpol ,w tyrrr dwoje



dzieci w szkołach ponadgimnazialnych ijedno dziecko w ośrodku szkolno-wychowawczym,

Zadania z zakresu zadań lvłasnych realizowanych z budżetu gminy:

Rozdział 85202 par.2030 - domy ponrocy spolecznej (opłata za pobyt w domu pomocy

społecznej)

plarr po zmianach

dotacja otrzymana

dotacja wykorzystana

plan po zmlanach

dotacja otrzyrrana

plan po zmianach

dotacja otrzymarra

dotacja wykorzystana

58 940,00 zł

25 048,00 ń
25 048,00 zł

- 180 000,00 zł

- 71 900,00 ń

60 000,00

28 200,00

28 159,44

dotacja wykorzystana - 77 822,33 ń
Ośrodek ponosi odpłatnośó za pob5,t 7 osób w DPS. Opłatę za pobY w domu pomocy społecznej

*łrosi mieszkaniec domu nie więcej niż 70 %o swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich

przedstawiciel ustawowy z dochodu dztecka, nie więcej ńż 70 % tego dochodu. Gnrina z której

osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi różnicę pomiędzy średnirn kosztem

utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatarni wnoszorrymi przez te osoby.

Rozdział 85204 par. 2030 rodziny zastępcze

ń
ń
ń

Rozliczenię nalezności za pob5Ą dwoje dzieci pochodzących z terenu Miasta i Gminy Koniecpol

przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzorrej przez Powiat

Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, Obecny koszt utrzlłrrania dzieci w}tosi

50% wydatków na opiokę i wychorvanie tj. 2024,01 ń za jedno dziecko.

Ośrodek ponosi wydatki na opiekę i wychowanie troje dzieci w pieczy zastępczej. Obecny koszt

jednego dziecka wynosi 50% wysokosci świadczenia tj. 500,00 zł, Pozostałe dwoje dzieci objętych

jest 30% świadczenia pienięznego tj. 198,00 ń na dziecko.

Rozdział 85205 par.2030 zadaniaw zakresie przeciwdziałania przemocy }v rodzinie



Rozdział 85206 par.2030 - Resortowy program lvspieranie zadań z zakresu rodziny i s5,stemu

pieczy zastępczej - asystent rodziny

plan po zmianach

dotacja otrzl,mana

dotacja wl,korzystana

plarr po zmianach

dotacj a otrzymana

dotacja wykorzystana

Rozdzial 85219 par. 2030

plan po zmianach

dotacja otrąłnarra

dotacja wl.korzystana

1 000,00 zł

500,00 zł

398,09 zł

- 9 428,00 ń
- 6 800,00 zł

- 6743,45 ń

400,00 zł

350,00 zł

Programem objętych jest 8 rodzin - rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zg}.oszone

Przez Pracowników socjalnych, któtzy po dokonarriu analizy s5trracji wnioskowali o przydzielenie

tej fonny pomocy. Działaniem objęte są rodzin1,, które mają trudności w wlpelnianiu fuŃcji
opekuńczo- wychowawczych i długotrwale pozostają \v systemie pomocy społecznej. są to rodziny

niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

Rozdział 85214 par.2030 zasiłki celowe i pomocrv naturze

plan po zmianach _ i5 772,00 ń
dotacja otrzymana -

dotacja wykorzystana

zasiłki celowę pieniężne i w natwze są zadaniem własn}łn gminy. zasiłki w znacznym stopniu

ptzeznaczone są na pokrycie kosźów leków i Z}.wności. Wysokość zasiłków jedrrorazoiłych

celowy-ch uzależnionajest od indlrvidualnej sytuacji finansowej osoby czy rodziny. przyznano dwa

zasiłki dla dwóclr rodzin w łącznej klł,ocie 350,00zł.

Rozdział 85295

dożyrviania"

plan po zmianach

utrzymanie M-GOPS Koniecpol

1 10 800,00 zł

81 966,00 ń
87 133,36 ń

pozostala działalność -progmm ,,polnoc prrń§hva w zakresiepar. 2030

14 800.00 zł



Pomoc udzielana jest w formie posiłku w szkołach, plzedszkolach, oraz ośrotlku szkolno _

wYclrowawczYm w krł'ocie 5030,00 zł (na terenie wsi koszt wyniósł 2288,00 zł, a na terenie miasta
27 42,00 zł) oraz pomoc w formie talonu na zakup żlr,vności dla 8 osób na kwotę 880,00 zł.

Realizacja projektu systemo}vego POKL - rvkład rłłasny gminy

MGOPS realizuje projekt systemowy, któIy slcierowany jest do osób dfugotrwale bezrobotnych,

osób z problenrami opiekuńczo - rłychowawczyni oraz osób z rodzin w których występuje

Problem PrzemocY w rodzinie. Głównlłn celenr projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu otaz mełginalizacji członków rodzin poprzez stworzenie spra§nego systemu

unrożlir,viającego osobom i ich rodzinorn p rzezwyciężenle trudnych sltuacji życiowych.

Projeld systemowy PoKl ,,Aktywnośó drogą do sukcesu ,,- zasiłki celowe dla 17 uczestników

pĄektu przez dwa miesiące styczeli i luty 2015 r.

dotacja otrzymana

dotacja wykorzystarra

plarr po znrianach -

dotacja otrzymana

plan po anianach

dotacj a otrzyrrrana

6204,00 ń
5 910,00 Ą

5 196,00 ń
5 196,00 

^

- 2001 - środki europejskie

- 2009 - dotacja celowa z budźetu krajowego

- 2007 - środki europej skie

dotacja wykorzystana - 5 196,00 ń

Projekt systemo[y POKL ,,Aktyłł,ność drogą do sukcesu ,,- współf,rnansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

- 99289,54 ń
- 2336,23 ń
- 9B909,I9 zł

- 2327,28ń

- 98 909,19 ń
- 2327,28 ń

- 2009 - dotacja celowa z budżetu krajowego

dol.acja wykorzystana - 2007 - środki europejskie

- 2009 - dotacja celowa z budżetu kajowego

W ramach zadania podpisano 12 korrtraktów socjalnyclr. W ramach zńarńa rozliczono koszty
stypendiurn Stażowego dla uczesbriczki kontyrruującej udział w projekcje w vłysokości 5798,7l zł.

Rozliczono równięż koszt zajęć grupowych i indywidualnych z psychologienr na kwotę 10764,00

zł. W zajęciacb wzięło udział 12 uczestków i uczestniczek projektu. Wszystkie zajęcia dostosowale

były do potrzeb i rrroźliwości uczestników. kurs obejmował 20 godzin zajęć grupowych i po 2



godzirlry zajęó indyrvidualrrych dla kazdego uczestnika. Kurs został łozliczotly jako całościowa

usługa niemniej jednak MGOPS relrutował uczestników, nadzorował i koordynował przebieg kursu

określił wstępne pot|zqby uczestników. w ramach zńania rozliczono lównież koszĘ grupowych i
indywidualnych zajęć z dorudcą zawodowym na kwotę 6552,00 zł.

Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych tj:

- kurs operator wózków widłowych 3 osoby - 5523,00 zł

- kurs kucharz 1 osoba- 3648,00 ń

- kurs księgowości 1 osoba - 1960,00 ń
- kurs abc przedsiebiorczości - 4 osoby - 7364,00 ń

- kurs podstawy obsługi komputera 3 osoby - 4023,00 ź
Realizacla wyżel wl,rnieńonych z ńńbyła rcalizowana od stycznia do czerwca 2015 roku.
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Koniecpo1, dnia 10-07-20l5r
Zesoół

Ero n omiczno-ndńinistracy.iny Szkoł
Miasta i Gminy

42-23o Koniecpol, ul, chlz ąStowSka 6A

ó. ogo,sss 14 38, Nlp 949-01-78_660

Urząil Miasta i Gminy

w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANAIITYCZNO OPISOWE Z WYKONANIA BIIDZETU

ZA PIEBWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Zespół Ekonomiczno Administraryjny Szkół w Koniecpolu

w 2015 roku prowadzi obsługę finansową

2 szkół podstawowych

2 g1mnazjów

2 ptzedszkoli

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i
administraryjno-obsługowej w wymienionych jednostkach na 30 czerwca

2015 roku wynosiła 123,8 etatów, a stan zatrudnienia 145 osób. W szkołach

uczyło się 694 uczniów.

Ptzyznany plan budżetu na 2015 rok na utrzymanie jednostek oświatowych

naszej gminy wynosi

Ogółem: 9.136"004,73

Z czego na dzień 30,06-2015r otrzymane środki finansoq,e wyniosły

4.999.909,00



Zobowiązań wy,magalnych na koniec czetwca br jednostki oświatowe nie

posiadał}r.

Plan

Poniesione wydatki ogółem na 30-06-2015r

9.]"36.004,73

Wydatki bieżące 4.479.948,47

W tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich nnliczane 3.677.478,82

Odpis na ZFŚw.S 242.gO0,0O

Pozostałe 106.610,51

W zakresie pozostałych usług należy wymienić zakup materiałów,

w3ryosażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii

elektrycznej i ciepłej wody opłaty bankowe, wywóz nieczystości, podróże

służbowe krajowe, różne opłaty np., ubezpieczenia budynków, usługi

telekomunikacyjne, szkolenia pracowni,k 6w, oraz stlpendia dla uczniów.



Realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2015r w poszczególnych

jednostkach przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu ,
Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu

Zatrudnienie na 30.06.2015

40 nauczycieli ( w przeliczeniu 33,16 etatu)

13 pracowników obsługi i admiŃstracji ( 13 etatu)

Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26
Szkoła Podstarvowa nr lw Koniecpolu ,

Gimnazium nr 1 w Koniecpolu
Plan 3 170 569.44
Wykonanie I649 022,23

Z pT Zeznaczenlem na -

80101- SZKOŁY PoDsTAWoWE
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownil<ów 510 123,03

§ 4040 - Dodatkowe wynaqrodzenie roczne 93 677.60
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 96 273.,I4

§ 4 l 20 - Składłi na Fundusz Pracy ,1,7 
748.92

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3 493,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wwosażenia 35 639.62

wtym:
opał 21254.82
środki czvstości 301.63
oprogramowania/tonery 2 644,7 4
abonament za dostęp do portali oświatowych /strona
internetowa, czasopisma 1 075.13
opłata za gaz 139.00
apteka 200.20
opłatv pocztowe 371.00
materiały biurowe, druki 2 636.38
okna 2 878,14
pracownia komp 3 490.00
legalizacja gaśnic 450.18
hydropure 198,40
§ 4260 - Zakup errerqii 9 565,12
energla 6 708,95
woda 2 856,17

§ 4280 - Zakup usług zdrov.otrrych 200,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 11 654,91

§ 4360 - Opłatv z tytułu zakupu usług telekom. 2 518.06
§ 4410 - Podróże służbowe, kraiowe 1142.29
§ 4430 - Różne opłatv i składki l 884,00
§ 4440 - Odpisv na ZFŚwS 36 600.00

814 519,69



80110-GIMNAZJA
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracorvniłów 463 961.24
§ 4040 - Dodatko.we wynagrodzenie roczne
§ ł l tO-Skladki na uberJie"renie 

"pole"",re
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4440 " Odpisy na ZFŚwS

91 632,62
85 671.04
11 884,33
39 900.00

693 052.23
80113-DoWoZ UCZN]OW

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4'l20 , Sk]adki na Fundusz Prac).
§ 4170 - \ĄIynagrodzenia bezosobowe

1 753,06
180.38

1r 739.31

80 146- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONAIENIE NAI]
13 672.75

CZYCIELI

§ 4300 , Zakup usług pozo§tałych 2 100,00
2100.00

80148 sToŁoWKISZKOLNE
§ łOrO - Wyrrug.oarurri,
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 562,32
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 - Sk]adki na Fundusz Placy
§ 4220 -Zakup środków żwvności
§ 4440 - Odpisy na ZFŚwS

6 273,88

610.87
20 106.51
2 500,00

7I373,46
80 195- PoZosTAł,A DZIAŁńLNOŚĆ

§ 4440 - Odpisy na ZFŚwS 21 800,00
21 800.00

85401- SW]ETLICE SZKOLNE
§ łOtO - Wy.r.g"od,
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ a l lO - Skłactki na uJezpio""el,;e spol.""r,e

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4440- Odpisy na ZFSwS

WYNAGRODZENIA

;"r. 
^,^ 

,r.ś*
POZOSTAŁE_
oGOŁEM

1 690,86
3 7L7,72

529,86
2 200,00

32 504.10

I 461217,72

81 200,00

106 610,51
I649 022,23

Wydatki tzeczowe starron ią ok. 12% caŁości



2. Zesp6Ł Szkół w Koniecpolu

Zatrudnienie na 30.06.2015
39 nauczycieli ( w przeiiczeniu 31,42 etatu)
15 pracowników obsługi i administracji ( 14,55 etatu)

Zespół Szkół w Koniecpolu

Plan 530 716.29
\\'vkonanie I794 480.94

z przeznaczenlem Ia -

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE
§ 3020 - Wvdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 590,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobov,e pracowników 488 835.44
§ 4040 - Dodatkowe rł,vnagrodzenie roczne 92 43I.96
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 94 671.18
§ 4120 , Składki na Fundusz Pracy 11083,31
§ 4170 - Wynas,rodzenia bezosobowe 21 183,86

§ 4210 - Zakup materiałów i lł,yposażenra 10 296,56
wtym:

środki czvstości 875.70
opTorramowania/tonerv 1 780,90
czasoprsma 208,00

opłata za s,az 405,97

opłaty pocztowe 600.00
nrateria]y biurowe. drr:&i 2 857 ,96
materia]y remontowe 3 206,53
aronla 361.50
§ 4260 - Zakup enereii 146 924.2o
energla 27 070,40
woda , CO 119 853.80
§ 4280 - Zakuo usłue zdrowotnvch 290.00
§ 4300 - Zakup usług pozostałvch 16 583,34

§ 4360 - Opłaty z tl,tułu zakupu usług te]ekom. 1 683.14
§ 4410 - Podróże służbowe. kraiorve 1 989.54
§ 4430 - Różne opłatv i składki 233.00
§ 4440 - Odpisv na ZFŚ*.S 36 000.00

922 795,53
80l10 - GIMNAZJA

§ 3020 - M/vdatki osobowe niezalsczone do rł,ynagrodzeń 585,88

§ 4010 - Wvnagrodze[ia osobowe pracowników 403 144.94

§ 4040 - Dodatkorve wvnaglodzenie roczne 77 913,90
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 7 4 052.6L

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 7 934.24
§ 4440 , Odoisv na ZFŚwS 40 500.00

604 191,57



80113-DoWoZ UCZMOW
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne ?03.10
§ 4 ] 20 - Skladki na Fundusz Pracv 100.46
§ 4170 - Wvnagrodzenia bezosobowe 4 893.72

5 697,28
80148- STOŁÓWKI SZKOLNE

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 442,59

§ 4040 - Dodatkowe wl,naqrodzenie roczne 2 639,04

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 2 926.55
§ 4 l20 , Skladkj na Fundusz Pracy 418.64

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe ! 255,72
§ 42i0 - Zakup materiałów i wyposażenia 190,40
Ę 4220 ,Zakup środków żwvności 12 475.42
§ 4440 " Odpisv na ZFŚwS 1 300.00

38 648.36

80 195- POZOSTAł,A DziAł.ĄLNoŚÓ
§ 4440, Odpisy na ZFŚwS 24 600,00

85401- SWIETLICE SZKOLNE
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracorvników 27 672,69
§ 4040 - Dodatkowe wl.rragrodzenie roczne 5 278,44
§ 4110 - Skałdki na ubezpieczenie społeczne 5 269,42
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4440 , Odpisy na ZFŚwS 1 800,00

40 558.27
92601 - oBIEKTy SPORTOWE

§ 4010 - Wvnagrodzenia osobowe placowników 59 195,40

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 312,36
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie §połeczne 9 001.87
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 819.10
§ 4260 - Zakup energii 79 246,20
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 615.00
§ 4440 - Odpisv na ZFŚwS 3 800,00

157 989,93

WYNAGRODZENIA l 4l4 778,26

ODPIS NA ZFŚWS 108 000,00

POZOSTAŁE 27l702,68
oGÓŁEN{ I794,4B0,94

Wydatki :rzeczawe starrowią ok. 2I% cŃości



3. Zespół Ekonomiczno-Administraryjny Szkół

Zatrudnienie na 30.06.2015

4 pracowników administracji - 4 etaty

StylpenCia dla uczniów 62. 500,00

Złożono 272 vrnioski, pl:zyzuarro 25l otaz 6 zasiłków

Kwota z budżetu państ*ą rl.ynosi 50.000,00

Środki własne 12.500,0

ZEAS
Pl an 374 000,00
Wykonanie 2I0 937,34

Z pI Zeznaczenlem na .

80104
§ 4010 - Wynaerodzenia osobowe pracownikóq, 97 473,43

§ 4040 - Dodatkowe wvnasrodzenie roczne 18 944,43
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 17 587.30

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracv I217,Ll
§ 4170 - Wvnasrodzenia bezosobowe 2 765,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wł,posażenia 9 587,34
wtym:

licencie/opro gramowania/tonery 6 068,30
cza§oplSma 1 649,85
materiałv biurorł,e, druki 750,19

opłaty pocztowe 1119.00
§ 4300 - Zakup usług oozostałych 7 304.I4
§ 4360 - Opłatv z tvtułu zakupu usłue telekom. 460,68
§ 4410 - Podróże służbowe, kraiowe 316,91
§ 4440" Odpisv na ZFŚq,S 4 700,00

6 811,73

85415-PoMoC MATERIALNA DLA UCZMOW
§ 3240 - Stvpendia 62 500,00

62 50q,00

W\a{AGRoDZENIA 132 047,27

ODPIS NA ZFSWS 4 700,00

S,f\?ENDlA 62 500.00

POZOSTAŁE 11 690,07

oGoŁEN{ 2La 937,34



4. Przedszkole Nr1 w Koniecpolu

Zatrudnienie na 30.06.2015

11 naucz),cieli ( w przeliczeniu 7,35 etatu)

7 pracowników obsługi i administracji ( 7 etatu)

PRZtrDSZKOLE NR 1

Plan 834 465.20
Wykonani.e 4I2 753.56

Z pIzeznaczen\em la .

80101" PRZEDSZKOL^
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe placowników 202 77 4,5I
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 840.02

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 37 595.43

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 4 343,54

§ 4170 - Wynasrodzenia bezosobowe 4 674.00

§ 4210 - Zakup materiałórł, i wyposażeńa 15 3I7 .o2

Wtym:
opał 12 967,39
środki czvstości 582,10
czasoprsma 589,34
materia_łv biurowe. druki 447.77
materiałv remontowe 452,82
lrvdropure 2i7,60
§ 4260 - Załup energii 3 409.74
ener§la 2 046,36
woda 1 363,38

§ 4300 - Zakup usłus nozostałvch 4 342,14

§ 4360 - Opłaty z tWułu zakupu usłue te]ekom. 7 46,97

§ 4410 - Podróże służbowe, kraiowe 739,88

§ 4430 - Różne opłatv i składki 263.00
§ 4440 - Odpisv na ZFŚwS 20 800,00

33€46źó
80148- SToŁÓwKI PRZEDSZKO} IE

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowni]rów 37 433.60
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 734,96

§ 4110 " Składki na ubezpieczenie społeczne 5 705,01
§ 4 l20 - Składki na Fundusz Pracv 346,27

§ 4220 -Zakup środkóq. żr,$,ności 24 887,49

§ 4440 - Odpisv na ZFŚwS 2 500.00

76 607,33
B0 195- PozoSTAł,A DZIAŁALNOŚĆ

§ 4440 - Odpisv na ZFśwS 1 700,00

W\T{AGRoDZENIA 337 447,34
ODPIS NA ZFSWS 25 000.00
POZOSTAŁE 49 706,22
oGOŁEM 4l2153.56



Wydatki tzeczowe stanowią ok. 18% całości

5. Przedszkole Nr2 w Koniecpolu

Zatrudnienie na 30.06.2015

9 nauczycieli ( w przeliczeniu 6,39 etatu)

7 pracowników obsługi i administracji ( 7 etatu)

PRZEDSZKOLE NR 2
Plan 733 720.37
Wykonanie 413 354,40

Z pr Zeznaczellem na
80101- PRZEDSZKOLA

§ 40i0 , Wynagrodzenia osobowe pracolvniłórv 20ó 644,78

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 979.51

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 37 o47,43
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 3 901,75

§ 4170 - Wvnagrodzenia bezosobowe 3 076.60
§ 4210 - Zakup materiałów i wvposażenia 5 649,37

wtvm:
opał 2 079.98
środki czystości 1016.23
opro gramowarria./tonery i 610.00
cZasoplsma 477,96
materiałv biurowe. di,uki 72,20
opłaty pocztowe 75.00
Grader- opłata za gaz 378.00
§ 4260 - Za]łup enersji 27 122,49
eneIgla I464.56
lvoda, CO 25 657.93

§ 4300 , Zakup usłue Dozostałr.ch 2 026.94

§ 4360 - Opłatv z tytułu zakupu usłus telekom. 638,12
§ 4410 - Podróże służbot e, kraiorł.e
§ 4430 - Różne opłatv i składki 222.00
§ 4440 , Odpisy na ZFŚwS 1? 000,00

338 308.99

80148- STOŁóWT{I PRZEDSZKONE
§ 4010 ,Wynagrodzenia osobou,e pracowników 33 569.40
§ 4040 - Dodatkowe wvrragrodzenie roczne 5 946,09
§ 4110 " Sk}adki na ubezpieczenie społeczne 5 980,82
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracv 856,85
§ 4220 ,Zakup środków zrłvności 21 692.25
§ 4440 - Odpisv na ZFŚwS 2 500,00

7o 545,4I



80 195- PoZosTAŁA DZIAŁ,AINOŚĆ
§ 4440 - Odnisv na ZFŚwS 4 500,00

W\.NAGRoDZENIA 332 003,23

ODPIS NA ZFŚWS 24 000.00

POZOSTAŁE 57 35I,I7
oGoŁEM 4l3 354,40

Wydatki tzeczowe stanowią ok. 2O % caŁości

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2015r znajduje się

dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego w kwocie: 338.618, zł

Dla działu 801

Rozdz 80104 każdemu z przedszkoli po 169.309 zł

oraz dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiaty

edukacyjne i ćwiczeniowe

w kwocie: 46.975,73zł

w tym
Zesp6ł Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 Szkoła Podstawowa nr 1

w Koniecpolu ,Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu 24.269,44 zł

Zespół Szkół Nr2 22.706,29 zl

Z powyższych środków skorzysta 323 uczniów w tym:

Klasy I 96
Klasy II 95
Klasy IV 54
Klasy I Gimnazjum 78

Ponadto zostały złożone wnioski o udzielenie dotacji z tytułu : Wyprawki

szkolnej - dane szacunkowe na 30-06-2015r to pomoc dla 37 uczniów.

Planowana kwota dotacji 13 7O0 zl .



Wykonane dochody jednostek oświatowych w pierwszym póhoczu 2015r
przedstawiają się następująco :

Zespół Szkół w Koniecpolu uI. Mickiewicza 26

w Koniecpolu ,Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu

Zespół Szkół Nr2

Przedszko]e Nr1

Przedszkole Nr2

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

szkoła podstawowa nr 1

Razem
Na wymienionąkwotę dochodów składa się:

żl,wienie na stołówkach przedszkolnych

Czynsz mieszkaniowy w przedszkolu

Opłata dodatkowa rodziców w przedszkolach

Czynsz mieszkaniowy w Szkole NrZ

Korzystanie z utządzeń sportowych /hala-/

Wydane duplikaty świadectw

Czynsze mieszkaniowe w Domu Nauczyciela

Zy,wienie dzieci na stołówkach szkolnych

Wymieniona kwota dochodów została odprowadzona do

Gminy w Koniecpolu.

Jednostki oświatowe naszej gminy nie posiailają rachunków środków

własnych.

W podległych jednostkach oświatowych w pierwszym półroczu br nie

prowadzono żadnych prac remontowych za wyjątkiem czynności

sprawdzających stan techniczny obiektów.

Głóvn

24.30B,50

79.207,56

34.357,90

21.733,30

21.582,84

121.190,10

50.628,60

1.795,80

3.666,80

2.3B2,06

6.370,00

45,00

21.582,84

34.719,00

Urzędu Miasta i

DYREHTOR ZEAS

^nłb{Jlo**
Eąż::a



Oentrum lnlegracji]Społecznej w Konieęolu
4?-23O Ko niecpol

__ Ul. Tarchalskiego 2
ł{egon 243259327, NlP 9492194309

SPRAWOZDANIE oPISowE ZA I PÓłnoczr 2015 R Z \łYKONANIA
PLANU FINANSO\ilEGO W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU

Stan środków brutto na początek roku 2015 wynosił

- zobowiązania

90.923}3 zl.

36.ż9236 zł.

stan środków netto łvynosił

PRZYclloDY
Na 2015 rok zaplanowano przyc|rody w wys okości 629.164,91zł

w tym:

- na realizację pĄekfu ,,Szansa na lepsze jutro"- 394.628,48 ń.

- przychody z PUP 201.536,43 ń.

- pozostałe przychody 33.000,00 zł.

Do 30 czerwca zostaĘ wykonane w 82,13 7. w wyniosĘ 576.721,ż0 zl,

Na powyżsą lnłotę składają się:

1. dotacje na realizację projektu w wysokości

z tego:

294.992,81 ń.

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 159,761,75 ń.

* środki z Urzędu Manzałkowskiego 2ż.68ż,64 zł.

- środki z Urzędu Gminy 11ż.548,42 ń.

ż. przychody Z Powiatowego Urzędu Pracy 20I.536,43 ń.

3. pozostałe przychody ( wpływy z usług) 33.000,00 zł.

54.630,97 zł.

9ż.ż77,85 zł. 959t%

KosZTY PoNIEsIoNE w ROKU 2015

1. Zakup materiałón, wyposażenia

pomocy dydakĘcznych.

w tym wykonanie:

. zakup wyposazenia

. materia}ydydaktyczne

. materiĄ biurowe i inne

96.212ł79 zł,

4J.§ż4,86 ń.

43 ,415,05 zł.

3.839,98 ń.



. zużycie energii

. zakup środków czystości

. paliwo do samochodu

2. *ydatki o§obowe

w tym wykonanie:

- zakup ubrń roboczych

- bilety do kina

- woda do picia

- posiłki regenercyjne

3. usługi obce

w tym wykonanie:

. badania profilaĘczne

' czl,nsz od lokali

. prowizje bankowe

. usługa transpońowa

. opłataza ryzyko zawodowe /BHP/

. usfuga informaĘczna

. wywóz nieczystości

- opłata abonamentu Za intemet

4. OpłaĘpodatki, ubezpieczenia

ubezpieczenie uczestników

5. Szkolenia i kursy zawodowe

6. Wynagrodze nie pracownicze

w t}łn :

psychologa

pracownika socj alrrego

instruktorów

kierownik cls

442,80 zł.

48,16 ń.

1.507,00 zł.

14.480,00 zł.

737,63 ń.

345,00 ń.

224,64 ń,

10.485,84 zł

33,4l4,75 zl.

l1.793,11zł. 8I,45 Yo

ż6.166,82zl, 78,31Vo

2.441,00 ń

18.597,60 ń.

993,00 zł.

3.3ż8,64 zł.

Iz3,00 ń.

200,00 ń.

136,58 ń.

34I,00 zł.

538,14 zl.

55.882,00 zl.

90.57I,9ż zl.

78,57 zł.

78,57 ń.

53,507,60 zł.

90.5719żń.

t4,60%

95,7soh

100,00%

8.700,00 zł.

8,559,09 ń.

61-60LJ!ń.

11.7lI,10 ń.



7. Wynagrodzenia bezoosobowe

8. Sldadki ZUS i Fundusz Pracy

7 6.600,80 zł.

24.150,73 zł.

67.750,00zł. 88,43Yo

17.684,12 zl. 73,230ń

Razem lłoszty budżetorve

Koszty doĘczące łlydatków z PUP

Zasiłki integracyjne

składka zus od świadczeń

Koszfy poniesione ze środków wła§nych

1. zakup materiałów

w tym:

materialy do remontórł

paliWo

2.łydatki osobolr,e- posilki regeneracl,jne

3.usługi obce

wrym:

prowizje bankowe

badania profi laktyczne uczestników

4. wynagrodzenia praco.ł,nikórv

391.851,13 zl,

I84.73S,96 zł.

I39.842,00 zł.

38.484,,74 ń.

52.511,82 zł.

2.000,00 zł.

359.830,59 zł. 91,830^

t78,326,74 zł. 96,53 o^

42.52!,86 zł. 80,88%

1,.ż94,66 zŁ 64,730ń

90ż,26 zł.

392,40 zł.

2.000,00 zł,

3.000,00 zł.

240,50 zł.

240,00 zł.

26.203.,01 zł.

1.420,00 zl. 71,00 Yo

480,50 zł. 16,02"ń

21.960,64 zL 83,81%

6.

w tym:

wlnagrodzenia

odplawa einerytalna

13-ta pensja

ZUS i Fundusz Pracy

7.542,76 ń.

|4.4l7,&8 zł.

13.174,78 zł.

6.200,,00 zL

13.I74,78 zl. 100,00%

4.191,28 zł, 61,60Yo

Ogółem koszĘ 629.164,9L zł. 580.679,19 z|. 92,30'ń

Z powyższej analizy z wykonania przychodów i wydatków zal półrocze 2015 r.wynika , źe

przychody zostĄ wykonane w 82,i3% ,natomiast koszty w 92,30 oń w stosunku do planu na 2015 r,



Przychody zostały wykonane w kwocię 516.721,20 zł. , natomiast koszty poniesiono w wysokości

580.6']9,19 zł.,co oznacza że przekoczenie kosztórv o kwotę 63.957,99 zł sfinansowano ze środków

pozostałych na koncie bankowym w roku 2014 .

Łączne przychody budżetowe za półtocze 2015 r. urynoszą 294.992,8I zł., natomiast koszty

359.830,59 złKoszty od przychodów są uyższe o kwotę 64.837,78 zł ,co stanowi 1ż1,,98%

Przychody własne w I półroczu tego roku wypracowno lv wysokoś ci 3ż.854,82 zł., akoszĘ

poniesiono w kwocię.42.521 ,86 zł. Przekroczenie kosztów o klł,otę 9.667,04 zł. nastąpiło w monrencie

naliczenia odprawy emerltalnej w wysokości 14.417,88 zł. na którąjest brak środków frnansowyclr i
figuruje jako zobowiązanie wlłnagalne .

Przychody z PUP wynoszą 188.873,57 zł., natomiast ko szty 178.326,7 4 zł. Różnica wynikaląca z

rozliczenia środków PUP dotyczy otrzymaniaw m-cu I20i5r. środków na śv,iadczenia integracyjne za m-

c XII ż014 r. a nie otrzymania środków na świ adczeńa za m-c czerwiec 2015 r. które wypłacane są

następnego miesiąca .

Na dzień 30,06.2015 r. w zapisach księgorłych figurują zobowiązuia z tytułu naliczonych, a nie

łłypłaconych świadczeń integracyjnych w kwocie 17.116,40 zł i składek ZUS od Ęch świaclczeń

w kwocie 4,875,58 zł. oraz niezapŁacone faktury z §,tułu zakupu materiałów ze środków własnych na

kwotę 588,09 zł. Zobowiązarlie te dotyczą FH ,,OKO" kwota 195,69 zł,, oraz Stacja Paliw w kwocie

392,40 zł-

Zobowiązanie ze środków włsnych dotyczące odprawy- emerytalnej w wysokości l4.4l'7,88 zł.

Jest zoboi,ł,iązaniem wymagalnym.

Stan środków finansowych na dzień 30 06 2015 na kontach bankorvych wlrrosi 27.808,93 zł.

w tym konto podstawowę dotyczące rozliczania środków unijnych ż6.5ż0,35ń.

środków własnych 1.288,58 zł.

Na 30. 06. 2015 r.figurują należności z Ętułu wykonanych a niezapłaconych usług ogrodniczo-

porządkowych w kwocie 4ó2,00 zł.

Stan środków netto jest krł-otą ujenną i wynosi - 9.327 ,02 ń, rra co składają się nielłypłacone

zobońąz,anta z tytułu świadczeń integracyjnych i odprawy emerltalnej.

p.o. Klerownik
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Przychody w 2015 r.
1. przychody z usł,ug w OKSiR z tl.tułu wynajrnu

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2015 z wykonania planu finansowego
w OKSiRw Koniecpolu

obiektu
2. wpływ ze sprzedaży usług,Gościńca

z wlpożyczaria naczyń, kuchni i noclegów,
z wynajmu sali

3 dochód ze sprzedł4, usług gastronomii
4. dotacja na poĘcie kosźów z U.M i G
6. Inne przychody

z §tułu :

refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy
z umorzenia podatku od nieruchomości

25.000,00
140.000,00
250.000,00
25.000,00

pIan

8.500,00

wykonanie

5.131,63

9.339,51
62.709,82

I24.998,00
18.404,84

% łyk.

60,37

37,36
44,79
49,99
73,62

17.306,84
i.098,00

razem przychody 448.500,00 220.583,80 49,18

KoszĘ za I półrocze 2015 r.
1 .osobowy fuirdusz płac
2, umowy zleceń i o dzieło
3. zuĄcie energii elektryczne
4.maieńĄ,środki czystości,rnateriĄ biurowe
środki chemiczne do basenu,woda ,gaz,
wlposźenie
5. zakup opału

255.000,00
24.000,00
21.000,00

25.500,00
12.000,00

121.280,14
8.469,00

10.307,45

12.625,89
5.852,25

12.982,05

2-507,62
24.122,15

5.062,11
2 i 0,00

3;748,52
2.411,5I

47,56
35,29
49,08

49,51
48,77

49,91

83,59
44,67
49,63
42,00

48,06
48,82

6 usługi obce; wyłvóz nieczystości stałych i płynnych,
opłaty pocźorł€ i bankowe,za telefony,drobne naprawy,
badania profilaktyczne pracorłłrików
7. podatki i opłat5,; ubezpieczenia imprez,

26.000,00

podatek VAT 3.000,00
8. ZUS I Fundusz Pracy 54,000,00
9. Fundusz Swiadczeń Socjalnyclr i0.200,00
1O.inne świadczenia dla pracowników jak; napoje, 500,00
1 1. koszty organizowanie imprez

kulturalnyclr okolicznościowych, na$ody 7.800,00
12 . Kosź transportu własnego 4.940,00
13. nagroda jubileuszowa 4.560,00



14. pozostałe kosźy operacyjne i finansowe
W tym:
odsetki od fa]<tur

odsetki budżetowe od podatku od nieruchomości

1.098,7 6

0,76
1.098,00

Razem koszĘ 448.500,00 210,677,45

po przeanalizo\łaniu danych liczbowych w sprawozdaniu opisowym zaI półrocze
2015 r- z wykonania przrychodów i kosźów wynika ,żę przychody wykonane zostĄ
zaI półrocze w 49,18 oń, natomiast koszĘ w 46,97 % w stosunku do pianu na 2015 r.
Jak widzimy z analizy wykonania przychodów do planu nie zostĄ one wykonane
w połowie planu , ponieważ najwyższe przychody są dopiero w okesie letnim ,
kiedy prrybywajągrupy spońowe na obozy letnie .

Kosźy również nie zostĄ przekroczone w stosunku do planu .

_ W grupie rodzajowej podatki wskaźnik wykonania kosźów do planujest wysoki
ze względu poniesienia kosżów podatku od nieruchomości tylko w półroczu 20 15 r
wW innych grupach rodzajowych wykonanie kosźów nie przekacza 50oń w
stosunku do planu rocznego.

Na koniec I półrocza 2015 r występujązobowiązania w kwocie zł.3.060,39
W tym;

- wobec U S. z łfufu podatku od wyragrodzeń
- wobec PZU
- zobowięalliaz$źllłu dostaw i usług

- Środki finansowe na koncie w bankowym i w kasie llynoszą : zł 28.823,42
- należności od kontrahentów zł. 49.028,85

wtym:
- czyrLsze od lokatorów
- MLKS-Pilica
- Limer
- Firma Rem.Budowlana Stach
-obciązenie osobowe
-Firma Fibris
-Komenda Miej skiej StraĘ P ożamej
-PPHUUM-METAL
- Nie Publiczna Placówka Kształcęnia

Zawodowego,, KURSANT"
Zr ozliczenia pod atku VAT zl. t.374,46

W naleznościach występujązaktualizowane należności wadiiwe i spome w
zapłacie na kwotę ń.43.073,64

46,97

ń. 1.508,00
ż. 166,72
zl. I.385,67

zł
zł
ń
zł
zł.
ń,
zł.
.l

13,915,13
19.040,67

8.3 15,00
1.140,00
2.802,05
1.280,00
1.200,00

586,00

750,00zł.

ośrodek Kultuty,łSporlu i Rekreacii
w k&tiiecoolu

GŁóWĘ [Śleoown
Izobela|ńorol l:iccka
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Prąchody za rok 2015 plan

1. Dotacja z Urzędll Miasta i Gminy 120.000,00

KoszĘ za rok 2015 120,000,00

1, osobowy fundusz płac 67,000,00
Z.mateńŃy 6.000,00
3.energia , 1.600,00
'4.usfugi obce 6.500,00
S.zakup książek 22.100,00
6.kosĄ delegacji 500,00
7.zus i fundusz pracy 13.300,00
8 .świadczenia pracownicze 200,00
g..Z.F S S 2.200,00
lO.ubezpieczenie komputerów 600,00

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 r. z wykonania planu
finansowego

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Koniecpolu

wykonanie

60.000.00

55.765,79

32.249,00
1.540,53

690,41
3.060,54

I0.628,49
31,00

6.36ż,70

I.093,92
109,00

%wyk

50,00

46,47

48,13
25,68
43,15
47,09
48,09

6,20
4,1,84

49,72
18,17

zostŃy zgodnie ze statutem. Jak wynika z analizy wykonania kosźów do
,planu, to w I półroczu 2015 r, zostały wykonane w 46,47 oń w stosunku do
kosźów zaplanowanyah, natomiastprzychody zostały wykonane w 50%

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy wszystkie koszĘ poniesione

ośrodek kulturł soortu i Rekreacii
w ddniecoolu

GŁóVryfl KŚlĘGoWA
Iztlbę|ą Ęg76rri..k



§alnodzleiiy Publiczny Zaklad 0pieki Zdlowotnei

1,4ieiska Przychodnia Re|onorva
42,2;'! i,inlli€Ci]ol !|, Armii Krajowej 2

Ie|, 34 355 '14 20, fax 34 355 27 79
]Ds 1513994_10 NlP 949-15-81-1B0

pca 2015 roku

L.dz. pl Du5
i Gminv

w I(oniecpolu
ul, Clrrząstowska 64,
42-230 Koniecpol

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdlowotnej Miejska Przychodnia Reionowa
w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zal półrocze 2015 roku.

SP ZOZ Miejska Przychodrria Rejonowa w Koniecpolu dzińa w oparciu o Rejestr
Wojewody i rłpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień 30.06.2015 r. zatrudnionyoh było 25 osób na podstawie unowy o praeę oraz
21 osób na umowy cywilnoprarł,ne ( w tym B zatrudnionych do obsługi sprzętu unijnego).

Dochody przedstarviaj ą się następująco:

wYI(oh-ANIE]]TREŚC PRZYCHODY PLAN

NFZ 2.046,000,00 963,134,11

Badania profilaktyczne i irule badania medyczne 142.000,00 61.053,00

Z,] 
^^Ą ^^ 

a.\-LJllóz, 62.000,00 ż6.314,30

lnlre przychody finansowe 1umorzenie podatków, 5.000.00 262.5l

Razem przychod]_ą":ł4T§ l.iss ooo.oo L050.763,92

--.----TREŚCPRZYCHODY PLAN 1 WYKONANIE

Przycllody przyszlych międzyokresow; ch

lroz|iczeń (amońyzacja od przekazanego sprzętu) 383,000,00 l91.623,92:

Koszt; pl,zedstar.ł iają się następująco:

Uul nząp rrłtnsrAlGMlNY
42-230KoNlECPoL

ul.ĆHnz4sro\/VSKA6A
wpJ.?0t7-ż01!
dnla

=""k OvI ełłą

Wynag1,odzetrie z ry. umów o pracę oraz unrów 1 ,ó 1 0.000.00 15ż,23l .52

cy\Ą.ltnoptaWnycl)

EĘł:9Tlllj!9ł?Ł,l,", ] ?]0_009,0Ł :9:!!!1
lFundusz Świadczeń Socjalnych 29.000,00i 13.628,57
i- ----- -- : - ] i-,
',Zużycle errergii elektrycznej ż0.000,00 8.55i,40



Ogółem KoszĘ 2-637.000,00 1.395.241,7I

Wl.rrik - Strata -152.853,87

Strata ta zostanie pokyta z funduszu 1at poprzednich.

6[ÓWNY KslEGoWYilŁ DYREKToR
Helena Wolska łv fl\

iek,ned. JadwĘa OrdołskłRe}nan

Amortyzacja 26.000,00 i 0.015,52

Zużycie lek. i przednr. jedn.,odczyn,,poz. mat. 98.000,00 38.554,09

Usługi medyczne i inne usługi l 10.000,00 68.314,56

Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe 26.000,00 15,659,00

Pozostałe kosźy (delegacje, szkoIenia
pracowników, opłaty skarbowe, opłaty sądowe,
opłaty prawników i inne)

20,000,00 13.852,73

Razem koszĘ 2.254,000,00 1 .050.618,19

Treść PLAN wYKoN,Ą.NlE

Koszty umorzeń środków przekazanych z UMiG
w Koniecpolu

383.000,00 l91,.623,9ż

Koszty gospodarcze 2.637.000,00 1.ż42.242,11

Ogółem przychody 2.638.000,00 1.24ż.387 ,84

Planowany rł,ynik finansowv 1.000,00 145."]3

Kosźy finansowe z tltułu wykorzystania
wątpliwych należności-czyrrsz apteki

I52,999,60


