
Załącznik nr 1
do uchwały nr 114/X/2011

..................................... Rady Miasta Lublin
(nazwa instytucji) z dnia 26.05.2011

zł zł zł gr

Wyszczególnienie  %  5:4

1 2 3 4 5 6

1 Przychody, z tego:
1.1 dotacje z budżetu, z tego:

1.1.1 do działalności bieżącej (bez remontów)
1.1.2 na remonty
1.1.3 na inwestycje
1.2 pozostałe przychody, z tego:

1.2.1 przychody własne (wymienić źródła)

1.2.2
1.2.3 środki od sponsorów

1.2.4 pozostałe (wymienić jakie)

2 Koszty działalności, z tego:

2.1 koszty bieżące:

2.1.1 wynagrodzenia, z tego:

2.1.1.1 wynagrodzenia osobowe
a) w tym nagrody jubileuszowe
b) w tym odprawy 

2.1.1.2 honoraria

2.1.1.3

2.1.1.4 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

2.1.2 zakup materiałów i wyposażenia

2.1.3 energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)

2.1.4 zakup usług (wymienić jakie)

2.1.5 podróże służbowe krajowe i zagraniczne

2.1.6 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.1.7 ubezpieczenie majątku

2.1.8 tantiemy

2.1.9 amortyzacja

2.1.10 czynsze

2.1.11 składki na ubezpieczenia społeczne 

2.1.12 składki na Fundusz Pracy

2.1.13

2.2 Remonty (zakres rzeczowy)

2.3 Inwestycje (zakres rzeczowy)
3 Zysk / Strata (1 - 2)

L.p.
Plan w oparciu 

o uchwałę 
budżetową

Plan po 
zmianach na 
30.06…..r.   

Wykonanie 
na 30.06. ……r.

pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne  
- wymienić jakie)

wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy 
zlecenia 
i o dzieło)

pozostałe (wymienić jakie)



4
4.1 (nazwa przedsięwzięcia)
4.2

5 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

6 Przeciętne zatrudnienie 

7 Należności wg Rb N X X

7.1 w tym wymagalne X X

8 Zobowiązania wg Rb Z X X

8.1 w tym wymagalne X X

……………………               ………………………… ………………
Główny księgowy                        Dyrektor                 Prezydent Miasta Lublin

Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) 
w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia 
oraz pozostałą działalność statutową

………………………..



Załącznik nr 2
do uchwały nr 114/X/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 26.05.2011 r.

zł zł zł gr

Wyszczególnienie Plan na 1.01......  % 5:4

1 2 3 4 5 6

1. Przychody, z tego:
(wymienić źródła)

2. Koszty, z tego:

2.1 bieżące:

2.1.1 wynagrodzenia, z tego:

2.1.1.1 wynagrodzenia osobowe
a) w tym nagrody jubileuszowe
b) w tym odprawy 

2.1.1.2

2.1.2 zakup materiałów i wyposażenia

2.1.3

2.1.4 zakup usług (wymienić jakie  …)

2.1.5 podróże służbowe krajowe i zagraniczne

2.1.6 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.1.7 ubezpieczenie majątku

2.1.8 amortyzacja

2.1.9 składki na ubezpieczenia społeczne 

2.1.10 składki na Fundusz Pracy

2.1.11

2.2 Remonty

(nazwa zadania)

2.3 Inwestycje
(nazwa zadania)

3. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

4. Przeciętne zatrudnienie 

5. Należności wg Rb N X X

5.1 w tym wymagalne X X

6. Zobowiązania wg Rb Z X X

6.1 w tym wymagalne X X

7. Zysk / Strata (1 - 2)

……………………               ………………………… ………………
Główny księgowy                        Dyrektor                 Prezydent Miasta Lublin

……………………………………….
(nazwa samodzielnego publicznego zoz)

L.p.
Plan po zmianach 
na 30.06…..r.        

               

Wykonanie 
na 30.06. ……r.

wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy 
zlecenia i o dzieło)

energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)

pozostałe (wymienić jakie)


	instytucje
	zoz

