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Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane 

 
 Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 

z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo 

oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale                          

nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych 

rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).  

W 2018 roku wydzielony rachunek funkcjonował przy szkołach podstawowych, przedszkolach, 

gimnazjach/klasach gimnazjalnych, technikach, branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących, 

szkołach zawodowych, szkole artystycznej, centrach kształcenia ustawicznego, specjalnych ośrodkach 

szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania 

pozaszkolnego, bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. 

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach 

oświatowych wyniosły 37.825.881,68 zł i pochodziły z: 

- wpływów z opłat za wyżywienie – 18.446.607,20 zł (w tym z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach 

wychowania przedszkolnego – 7.872.817,02 zł), 

- wpływów z najmu (m.in.: basenów, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych, miejsc 

parkingowych oraz pod tablice reklamowe) – 5.917.306,22 zł, 

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie – 3.244.388,60 zł, 

- wpływów ze świadczonych usług (m.in.: opłat za noclegi, nauki pływania, usług fryzjerskich, krawieckich, 

ślusarskich, stolarskich, spawalniczych, tokarskich, frezerskich, gastronomicznych, prowadzenie 

przeglądów i napraw samochodów) – 590.541,35 zł,  

- wpływów z opłat wnoszonych przez rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych – 

7.884.544,95 zł, 

- wpływów ze sprzedaży, głównie wyrobów, złomu i makulatury – 100.052,70 zł, 

- odsetek – 55.650,54 zł, 

- wpływów z opłat, w tym głównie za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 37.099,26 zł, 

- pozostałych dochodów (w tym: darowizn, odszkodowań) – 1.549.690,86 zł. 

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły 

37.680.328,58 zł i przeznaczone zostały przede wszystkim na:   

- zakup środków żywności – 17.924.576,88 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, paliwa, 

mebli, sprzętu biurowego i komputerowego), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 

5.200.182,15 zł, 

- usługi związane z organizacją wyjść i wycieczek szkolnych – 7.417.455,30 zł, 

- pozostałe usługi (m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, 

opłaty pocztowe, szkolenia) – 4.712.785,09 zł, 

- opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę – 1.585.081,77 zł, 

- podróże krajowe i zagraniczne, bilety komunikacji zbiorowej – 94.319,39 zł,  

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 282.834,36 zł, 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.787,63 zł, 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in.: elektryczna prasa do mięsa, maszyna czyszcząca do podłóg, 

kserokopiarkia, kotleciarka, krajalnica, monitoring wizyjny) – 77.447,69 zł. 
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             Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 218.128,35 zł i dotyczyły głównie 

wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych, opłat za wyżywienie, zajęcia dydaktyczne i czynności 

opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie          

i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie. W celu wyegzekwowania należności wysyłano wezwania 

do zapłaty i kierowano sprawy do egzekucji komorniczej. 

 Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły. 


