


Informacja z wykonania budżetu Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie za okres 01.01.2003 – 30.06.2003r.


1. DOCHODY

					                         PLAN           WYKONANIE

Dział 750 rozdział 75097 § 083 – wpływy z usług                		                     596.620           343.743

Dział 750 rozdział 75097 § 092 – pozostałe odsetki			   	 	 271
				                 -----------------------------------				     RAZEM	                     596.620           344.014

==========================================================

2. WYDATKI
					                       PLAN           WYKONANIE

Dział 750 rozdział 75097 § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	                    131.000             65.511

Dział 750 rozdział 75097 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	                       	          9.397               9.397

Dział 750 rozdział 75097 § 4410 – krajowe podróże służbowe 		  		             440             --------

Dział 750 rozdział 75097 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	                      	         70.000             51.391

Dział 750 rozdział 75097 § 4260 – zakup energii		                    		       100.000             53.421

Dział 750 rozdział 75097 § 4270 – zakup usług remontowych		                        	           1.000            --------

Dział 750 rozdział 75097 § 4300 – zakup usług pozostałych		                    	       250.000           160.875

Dział 750 rozdział 75097 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	                      	         25.173             12.582

Dział 750 rozdział 75097 § 4120 – składki na Fundusz Pracy		                                       3.400               1.695

Dział 750 rozdział 75097 § 4440 – odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	                        6.210           ---------
									-------------------------------------------
				RAZEM	                   596.620           354.872       






Informacja

z wykonania budżetu Gospodarstwa Pomocniczego przy UG w Kiełczygłowie za okres od 01.01.2003 – 30.06.2003r.


	Gospodarstwo Pomocnicze w I półroczu 2003r. wypracowało przychody w wysokości 344.014zł z czego 102.081zł to przychody pochodzące ze sprzedaży wody (jest to kwota na jaką zostały wystawione faktury z czego gotówki wpłynęło 70.858zł, kwota 31.123zł to należność u odbiorców wody) natomiast kwota 212.331zł pochodziła z KWB “Bełchatów” .
Pozostałe przychody w wysokości 29.331zł pochodziły z usług świadczonych dla Urzędu Gminy oraz dla indywidualnych usługobiorców, kwota 271zł to koszty upomnień i odsetek.
	
	Gospodarstwo Pomocnicze poniosło koszty w wysokości 354.872zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 89.185zł, zakup części i paliw to kwota 51.391zł, zakup wody to 53.421zł (nie ma ujętych faktur na kwotę 30.000zł za wodę zużytą w miesiącu czerwcu gdyż faktury z Rząśni i Ruśca były wystawione w miesiącu lipcu), koszty budowy wodociągu Chruścińskie to 160.875zł.

	Gospodarstwo Pomocnicze zakończyło I półrocze 2003r. stratą w wysokości 10.858zł.
















INFORMACJA




Dział 854 rozdział 85401 – środki specjalne


	W dziale tym na 2003 rok zaplanowano środki w wysokości 102030,00 zł są to wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych do stołowki szkolnej w Kiełczygłowie i w Chorzewie. W pierwszym półroczu wpłacono ogółem 42101,40 zł

	Dla stołówki szkolnej w Chorzewie zakupiono artykuły żywnościowe na kwotę 5124,51 zł, natomiast do Kiełczygłowa 36176,30 zł.
Ogółem wydano 41300,81 zł na koncie pozostały środki w wysokości 800,59 zł.




	






