
  Opis do sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2020 

   Realizacja planu finansowego w I półroczu roku 2020 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 zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym  

Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi  . 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. Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac zrealizowano na poziomie bliskim 42% , co było 

możliwe dzięki ścisłej dyscyplinie finansowej, ale również na takie wykonanie wynagrodzeń wpływ miała sytuacja 

czasowego zawieszenia placówki ze względu na ogłoszoną pandemię COVID 19. W okresie od 12 marca 2020 do końca 

roku szkolnego nie wszystkie zajęcia były realizowane jak również nie było żadnych zastępstw za nauczycieli, gdyż 

nauka odbywała się zdalnie.  Ogólnie na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wydano 

658445,48zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 112933,91zł, pochodne płac stanowiły kwotę 118362,47 zł., 

ZFŚŚ to wydatek rzędu 71063,00 zł., a dodatek wiejski wyniósł 42103,00 zł co łącznie dało kwotę 1002907,86 zł, która 

stanowiła około 40,20% całego budżetu planowanego na  rok 2020. Na zakup energii i wody wydano 14216,76 zł, na 

zakup usług 14389,95 na zakup oleju opałowego i wyposażenia wydano 56126,25 zł. 

Planowane dochody z tytułu odpłatności za dzieci pozostające powyżej 5 godzin w Oddziale Przedszkolnym  wykonane 

zostały na poziomie 17 % ponieważ, od 12 marca 2020 dzieci nie uczęszczały do przedszkola w związku z zagrożeniem 

COVID19.   

  Ogólnie plan finansowy  Szkoły Podstawowej w Wężyskach został wykonany na poziomie 44% , a większość 

zaplanowanych zadań na poziomie około 43%.   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. Takie wykonanie planu wydatków pozwala sądzić, że w II półroczu zachowana będzie 

płynność finansowa jednostki . Jednak biorąc pod uwagę  planowaną przez MEN od 1 września br. podwyżkę dla 

nauczycieli , do końca roku budżetowego może zabraknąć środków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę będącą 

skutkiem wprowadzonych podwyżek tj. około 40000zł.  

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