
Sprawozdanie finansowe 
Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie 

za okres od 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 
 

I/ Stan środków pieniężnych w banku w dniu 1.01.2015 r.                            163 373,12 
 
II/ Stan środków pieniężnych w kasie w dniu 1.01.2015 r.                                    800,05 
 
III/ Przychody ogółem                                                                                  1 611 637,53            
w tym: 
- darowizny od osób prawnych                                                                            4 170,00 
- pozostałe przychody statutowe nieodpłatne                                               1 606 338,09 
a/ czesne                                                                                                           491 184,61           
b/ dotacja na klasę 0                                                                                           76 961,04 
c/ wpisowe                                                                                                         24 750,00 
d/ wynajem pomieszczeń                                                                                     2 075,00 
e/ dotacja dla Szkoły  Podstawowej                                                                 682 990,40 
f/ dotacja dla gimnazjum                                                                                  301 626,36 
g/ wpłaty za szkody majątkowe                                                                              330,00  
h/ wpłaty za świetlice                                                                                         10 250,00 
i/ wplata na edukację                                                                                            7 200,00 
j/ odsetki bankowe                                                                                                1 129,44 
k/ piknik                                                                                                                  590,00 
l/ podręczniki                                                                                                       8 380,68 
 
IV/ Wydatki ogółem                                                                                     1 445 218,80 
w tym:  
- zakup materiałów i wyposażenia                                                                     72 177,11 
a/ materiały biurowe                                                                                            2 784,05 
b/ materiały gospodarcze                                                                                   10 855,82 
c/ sprzęt                                                                                                              18 472,59 
d/ środki czystości                                                                                                2 654,99 
e/ nagrody dla uczniów                                                                                        3 555,61 
f/ inne                                                                                                                   5 374,58 
   (sztandar – 4550, kwiaty, ziemia do kwiatów, materiały dekoracyjne) 
g/ benzyna                                                                                                               178,58 
h/ odzież ochronna                                                                                               1 309,58 
i/ materiały komputerowe                                                                                    2 425,50 
j/ artykuły żywności                                                                                             1 099,53 
k/ pomoce naukowe i dydaktyczne                                                                    10 140,92 
l/ materiały budowlane                                                                                       13 325,36 
- zakup energii                                                                                                    41 037,41 
a/ energia elektryczna                                                                                         11 447,16 
b/ co                                                                                                                    27 727,84          
c/ woda                                                                                                                  1 145,37 
d/ ścieki                                                                                                                    717,04 
- zakup usług pozostałych                                                                                   62 766,23 
a/ opłaty za usługi pocztowe                                                                                    258,58         
b/ wywóz śmieci                                                                                                   5 970,60 
c/ opłata za wynajem sali gimnastycznej                                                              3 180,16 



d/ opłata za szkolenia                                                                                          10 360,00 
e/ ekspertyzy, badania lekarskie                                                                           1 322,90 
f/ prowizja bankowa                                                                                             1 339,15 
g/ usługi transportowe                                                                                          6 645,00 
h/ bilety MPK                                                                                                         420,00 
i/ rozmowy telefoniczne                                                                                      2 343,24 
j/ basen                                                                                                               19 180,00 
k/ ochrona budynku                                                                                                676,50 
l/ usługi informatyczne                                                                                           246,00 
ł/ opłata za Internet                                                                                              1 457,30 
m/ naprawa sprzętu                                                                                              2 370,60 
n/ inne (opłata za rekolekcje)                                                                               1 486,08 
o/ usługi pralnicze                                                                                                   467,12 
p/ pełnienie zadań bhp                                                                                         2 214,00 
r/ remont budynku                                                                                                2 829,00 
- wynagrodzenie                                                                                            1 052 185,89  
- świadczenia na rzecz pracowników i składki ZUS                                       188 978,16 
- ubezpieczenie majątkowe                                                                                  1 074,00 
- odpis na FŚS                                                                                                    27 000,00 
                                                                  
V. Środki pieniężne w kasie wg stanu na 31.12.2015r.                                          288,96 
 
VI. Środki pieniężne w banku wg stanu na 301.05.2015 r.                             330 302,94 


