
  Opis do sprawozdania finansowego za  rok 2017 

   Realizacja planu finansowego w  roku 2017 odbywała się zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego szkołę, 
planami dyrektora oraz bieżącymi potrzebami placówki przy ścisłym przestrzeganiu Prawa Zamówień Publicznych 
oraz dyscypliny budżetowej. Organizacja pracy była zgodna z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi dla 
Oddziału Przedszkolnego w Czarnowie i Wężyskach, Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum. Z budżetu realizowano 
głównie płace wraz z pochodnymi, oraz bieżące potrzeby szkoły związane z utrzymaniem czystości, zakupem energii 
elektrycznej, wody, ścieków oraz oleju opałowego. Utrzymujące się umiarkowane ceny oleju opałowego 
spowodowały pewną stabilność wydatków w paragrafie 4210. Nie mniej jednak ze względu na długą i zimną wiosnę 
nie wiele można było zaoszczędzić na ogrzewaniu szkoły w I półroczu, więcej zaoszczędzono w II półroczu.. 
Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zrealizowano na poziomie bliskim 99% , co było możliwe dzięki 
ścisłej dyscyplinie finansowej. Nie realizowano żadnych zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli, a 
nadgodziny były płatne tylko te , które wynikały z arkuszy organizacyjnych  i były faktycznie przepracowane.  Ogólnie 
na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wydano 1290652,74 zł, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne to kwota 100752,09 zł, pochodne płac stanowiły kwotę 273539,85 zł., ZFŚŚ to wydatek rzędu 
65594,46 zł., a dodatki wiejski i mieszkaniowy wyniosły 86091,93 zł co łącznie dało kwotę 1816631,07 zł, która 
stanowiła około  81% całego budżetu planowanego na  rok 2017. Na zakup energii i wody wydano 22546,13 zł, na 
zakup usług 18706, na zakup oleju opałowego i wyposażenia wydano 159449,06 zł. – 8% planu. 

Na zakup podręczników , ćwiczeń i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji państwa otrzymano 25132,62 zł z 
czego wydatkowano 24823,91zł. 

Na realizację programu „Aktywna tablica” pozyskano kwotę 14000,00 zł w ramach której doposażono szkołę w 
ostatnią już z brakujących) tablicę interaktywną, monitor interaktywny do oddziału przedszkolnego w Wężyskach i 
wizualizer. 

Z budżetu szkoły, w ramach oszczędności na ogrzewaniu wygospodarowano środki na zakup : stolików i krzeseł do 
świetlicy szkolnej, kserokopiarki, monitora interaktywnego do oddziału w Czarnowie, Pakietu interaktywnego 
interaktywna podłoga oraz pomocy dydaktycznych do prac. chemicznej a także kąciki zabaw i gry dydaktyczne do 
oddziałów przedszkolnych i świetlicy. 

Planowane dochody z tytułu odpłatności za dzieci pozostające powyżej 5 godzin w Oddziale Przedszkolnym, 
wykonane zostały na poziomie 66% ze względu na dużą absencję dzieci.   

  Ogólnie plan finansowy  Szkoły Podstawowej w Wężyskach został wykonany na poziomie 95% , a większość 
zaplanowanych zadań na poziomie około 99%.   Można więc wnioskować, że dokonywane  w planie zmiany były 
celowe i niezbędne do prawidłowego bieżącego funkcjonowania placówki, a ścisła kontrola celowości wydatków 
pozwoliła na prawidłową realizację budżetu.  

 Wykonanie  budżetu w/w wysokości pozwala przypuszczać, że został on prawidłowo zaplanowany.  
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