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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

801 Oświata i wychowanie -  zł                  -  zł                   -  zł                     

80101 Szkoły podstawowe -  zł                  -  zł                   -  zł                     
0750 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

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 
zapisów i darowizn w postaci 
pieniężnej 

0970 Wpływy z różnych dochodów

80195 Pozostała działalność -  zł                  -  zł                   -  zł                     
0830 Wpływy z usług

0960 Otrzymane spadki, zapisy i 
darowizny w postaci pieniężnej 

0970 Wpływy z różnych dochodów

OGÓŁEM -  zł                  -  zł                   -  zł                     
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych 

4300 Zakup usług pozostałych 
80195 Pozostała działalność -  zł                  -  zł                   -  zł                     

2400 Wpłata do budżetu pozostałości 
środków finansowych gromadzonych 
na wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowej

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4220 Zakup środków żywności

4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych 

4300 Zakup usług pozostałych 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe

4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

OGÓŁEM -  zł                  -  zł                   -  zł                     

………………………………………………………….. …………………………………………….

(podpis Głównego Księgowego) (podpis Dyrektora)

DOCHODY

WYDATKI

w zł i gr

w zł i gr

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I 
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 

ZA …………. ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/2019

Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 16 stycznia 2019 r.
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