
Sprawozdanie opisowe 
z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu

za okres od 01 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

Stan konta na dzień: 30.06.2007                         -          1.034,22zł

Środki w magazynie -                0,00 zł

Razem środki obrotowe: -                   1.034,22 zł

                                 

I  Przychody za okres od 01 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

§ 0690

- wpłaty z opłat za czesne  wyniosły 20.410,00zł  na plan 34.600,00 zł. 

- wpływy za wyżywienie tj. w tym okresie wyniosły 15.262,97 zł na plan 25.400,00 zł.

§ 0750

- wpływy z czynszu za wynajem mieszkania wyniosły 615,18 zł na plan 1.200,00 zł.

- wpływy za wynajem pomieszczeń wyniosły 294,00 na plan 500,00  

- wpływy z tytułu zorganizowanego kiermaszu wyniosły 274,84 na plan 300,00 zł

-wpływy od sponsorów na zakup sprzętu na plac zabaw wyniosły  9.812,18 na plan 

11,034,22

§ 2510

-realizacja dotacji dla Przedszkola wyniosła 203.500,00 zł na plan 395.000,00 zł.

Półroczne wpływy wyniosły 250.169,17 zł na plan 467.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początku wynosił 6.069,74 zł.

Razem przychody stanowią 256.238,91 zł na plan 473.069,74 zł 

II  Wydatki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

Realizacja wydatków na od dnia 01 stycznia 2007 r. do  30 czerwca 2007 r.:

Wydatki płacowe:
                             

§ 4010 -  132.524,52 zł

§ 4040 -      21.089,68 zł

§ 4110 -   34.683,15 zł

§ 4120 -     5.642,41 zł



Dodatki 

socjalne           § 3020 -     7.198,80 zł

ZFŚS § 4440 -    18.347,00 zł

Razem wydatki płacowe:                 219.485,56 zł  

Pozostałe wydatki rzeczowe od § 4210 do § 4410 -  35.719,13 zł 

§ 4210 - 14.733,48 zł

§ 4220 - 15.155,73 zł  

                        § 4240             -                  75,00 zł

                        § 4260 -             1.324,40 zł        

§ 4300 -   3.388,73 zł 

         § 4370             -                337,45 zł  

§ 4410 -      533,36 zł

         § 4740             -                114,98 zl

         § 4750             -                  56,00 zł 

Półroczne wydatki wyniosły 255.204,69 zł na plan 473.069,74 zł.

Stan środków na koniec półrocza wyniósł 1.034,22 zł. 

Razem wydatki stanowią 256.238,91 zł.


