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PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2020
     Projekt Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach  

Jednostka organizacyjna/ Plan na rok budżetowy

/wyszczególnienie zadań

852 POMOC SPOŁECZNA 

85295 „Pozostała działalność”

 § 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 Świadczenia rzeczowe zakresu BHP

 § 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 Świadczenia rzeczowe zakresu BHP

 § 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników

 § 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników

 § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne wynagrodzeń

 § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne wynagrodzeń - wkład własny

 § 4127 Składki na Fundusz Pracy Pochodne wynagrodzeń

 § 4129 Składki na Fundusz Pracy 893,04 304,57 Pochodne wynagrodzeń - wkład własny

 § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenie ( obsługa projektu )

 § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 Umowy zlecenie ( obsługa projektu )

 § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

 § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

 § 4267 Zakup energii Koszty zużycia energii 

 § 4269 Zakup energii 0,00 0,00 Koszty zużycia energii 

 § 4287 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00

Dział   
Rozdział

Rodzaj 
wydatku  

§

Przewidywane 
wykonanie roku 
poprzedzającego 
rok budżetowy

Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu 
na mocy obowiązujących ustawNiezbędne 

Minimum
Zadania 

dodatkowe

167 703,35 66 954,47
Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o 
pracę

36 386,58 12 431,53
Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o 
pracę - wkład własny 

28 881,22 12 103,30

6 265,33 2 140,70

4 190,51 1 722,43

27 094,95 12 343,00

3 305,05

41 353,03 4 000,00

Zakup: artykuły biurowe i wyposażenie, 
zabawki, gry planszowe,książeczki dla 
dzieci, puzzle, artykuły plastyczne, zabawki 
interaktywne,wyposażenie kuchni ( np.. 
garnki,naczynia, sztuce ) art.. spożywcze

3 600,00

Zakup: artykuły biurowe i wyposażenie, 
zabawki, gry planszowe,książeczki dla 
dzieci, puzzle, artykuły plastyczne, zabawki 
interaktywne,wyposażenie kuchni ( np.. 
garnki,naczynia, sztuce ) art.. spożywcze

23 664,43 6 000,00

Wydatki z zakresu medycyny pracy 
( badania wstępne, okresowe oraz 
profilaktyczne )
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 § 4289 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00

 § 4307 Zakup usług pozostałych

 § 4309 Zakup usług pozostałych 450,00 0,00

 § 4367 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

 § 4369 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00

 § 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00

 § 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00

 § 4437 Różne opłaty i składki 0,00 0,00

 § 4439 Różne opłaty i składki 0,00 0,00

 § 4487 Podatek od nieruchomości 276,00 0,00 Podatek od nieruchomości

 § 4489 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości

 § 4527 633,00 350,00

 § 4529 0,00 0,00

85295 SUMA

Pyskowice, dnia 25.09.2019 rok

Sporządził: Główny Księgowy Gabriela Grochowska Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e mgr Michał Król

Wydatki z zakresu medycyny pracy 
( badania wstępne, okresowe oraz 
profilaktyczne )

20 879,31 5 450,00

Usługi: pocztowe opłaty bankowe, usługi z 
zakresu porad prawnych,  bhp, opłata za 
kanalizacje,  drukarskie – wykonanie 
pieczątek. usługi za szkolenia 
specjalistyczne, mediacje rodzinne,

Usługi: pocztowe , usługi z zakresu porad 
prawnych,  bhp, opłata za kanalizacje,  
drukarskie – wykonanie pieczątek. usługi za 
szkolenia specjalistyczne, 

3 202,08 1 200,00
Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci 
internetowej 

Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci 
internetowej 

Delegacje służbowe - oddelegowywanie 
pracownika,  delegacja za  przejazdy 
własnym samochodem

Delegacje służbowe - oddelegowywanie 
pracownika,  delegacja za  przejazdy 
własnym samochodem

Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC 
pracodawcy, NW

Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC 
pracodawcy, NW

Opłaty na rzecz budżetu jst.
Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Opłaty na rzecz budżetu jst.
Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

368 777,88 125 000,00
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