V. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223
ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane
Jednostki oświatowe w myśl art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) gromadzą na wydzielonym rachunku
dochody oraz dokonują wydatków nimi finansowanych na postawie uchwały
Nr XX/330/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku źródeł,
z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym
planie oraz ich zatwierdzania.
W roku 2016 wszystkie jednostki oświatowe upoważnione ww. uchwałą planują
zgromadzić na wydzielonych rachunkach dochody w łącznej wysokości 15.816.985 zł.
Planowane są następujące źródła, z których będą gromadzone dochody:
− wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania
z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) ‒ 3.885.709 zł,
− wpływy z różnych opłat (§0690) ‒ 32.529 zł,
− wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§0750) ‒ 3.159.984 zł,
− wpływy z usług (§0830) ‒ 7.900.130 zł,
− wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840) ‒ 285.920 zł,
− wpływy z pozostałych odsetek (§0920) ‒ 45.658 zł,
− wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)
‒ 158.632 zł,
− wpływy z różnych dochodów (§0970) ‒ 348.423 zł.
Planowane jest przeznaczenie dochodów na finansowanie niżej wymienionych
wydatków:
− składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) ‒ 14.440 zł,
− składki na Fundusz Pracy (§4120) ‒ 3.978 zł,
− wynagrodzenia bezosobowe (§4170) ‒ 89.800 zł,
− zakup materiałów i wyposażenia (§4210) ‒ 1.509.887 zł,
− zakup środków żywności (§4220) ‒ 10.290.987 zł,
− zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) ‒ 525.722 zł,
− zakup energii (§4260) ‒ 71.010 zł,
− zakup usług remontowych (§4270) ‒ 1.174.785 zł,
− zakup usług pozostałych (§4300) ‒ 1.773.126 zł,
− opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) ‒ 8.556 zł,
− zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) ‒ 9.700 zł,
− podróże służbowe krajowe (§4410) ‒ 12.350 zł,
− podróże służbowe zagraniczne (§4420) ‒ 3.000 zł,
− różne opłaty i składki (§4430) ‒ 5.150 zł,
− opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) ‒ 3.744 zł,
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− szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) ‒
3.000 zł,
− wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) ‒ 317.750 zł.
Głównym źródłem planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych
rachunkach dochodów jednostek oświatowych będą:
− wpływy za wyżywienie i sprzedaż posiłków innym jednostkom oświatowym
prowadzonym przez Miasto Olsztyn z przeznaczeniem na zakup środków żywności
niezbędnych do sporządzenia posiłków (§§0670, 0830),
− wpływy z najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników
majątkowych, z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub
zasobów mieszkaniowych (§0750).
Przeważająca część zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów
tj. w 65,06% ogółu środków zostanie wydatkowane na zakup środków żywności ‒
10.290.987 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, usług
remontowych oraz różnego rodzaju innych usług zapewniających realizację zadań
statutowych jednostek, w tym zakup posiłków od innych jednostek oświatowych ‒
jednostki planują przeznaczyć łącznie kwotę 5,0 mln zł, tj. 32% ogólnej kwoty
zgromadzonych środków.
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