
Odpowiedź na interpelację z dnia 7 marca 2019 r.
skierowaną do Burmistrza Miasta i Gminy Narol i Skarbnika Miasta i Gminy Narol

przez radną Pani Maria Obuchowska

Odpowiadając na interpelację dotyczącą finansowania jednostek oświatowych w 2018 roku 
informujemy:

Ogółem wydatki w jednostkach oświatowych w kwocie                                      11.171.266,35
-subwencja (dofinansowanie  z Ministerstwa Finansów)                                            6.521.632,00
-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                 559.402,08
-środki własne gminy                                                                                                   3.493.784,75   
-wykonane dochody                                                                                                        596.447,52

W rozbiciu na poszczególne jednostki:

Szkoła Podstawowa w Narolu                                                                                   3.707.015,33
/szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne ( tzw. „0”), stołówka, świetlica/
-subwencja (dofinansowanie  z Ministerstwa Finansów)                                            3.282.207,16
-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                    61.772,40
-środki własne gminy                                                                                                      126.049,17
-wykonane dochody                                                                                                         236.986,60 
/odpłatność za wyżywienie w stołówce/                             

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników                                                      3.127.355,63
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne                                                                               3.012.192,98              
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                         115.162,65
 
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                        579.659,70
w tym:
-zakup opału                                                                                                           46.773,87
-zakup energii                                                                                                         68.171,72
-zakup pomocy naukowych                                                                                  119.747,37
-remonty pomieszczeń szkolnych                                                                          28.866,34
-zakup środków żywnościowych                                                                         198.066,49 
-stypendia dla uczniów                                                                                           10.100,00 
-pozostałe wydatki – zakup artykułów biurowych, części komputerowe, prenumerata czasopism, 
środki czystości, wywóz odpadów, opłata za ścieki, prowizja bankowa itp.       107.933,91

Szkoła Podstawowa w Łukawicy                                                                                  1.723.442,57
/szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne ( tzw. „0”), gimnazjum, świetlica/
-subwencja (dofinansowanie  z Ministerstwa Finansów)                                             1.072.842,07
-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                    33.981,50
-środki własne gminy                                                                                                       614.355,48    
-wykonane dochody                                                                                                              2.263,52
/refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy/

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników                                                       1.597.475,93
-wynagrodzenia i pochodne                                                                            1.538.410,09              
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                        59.065,84 



Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                           125.966,64
w tym:
-zakup opału                                                                                                            33.348,90
-zakup energii                                                                                                          11.514,91
-zakup pomocy naukowych                                                                                     26.561,14
-stypendia dla uczniów                                                                                             3.100,00
 -pozostałe wydatki – zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, środki czystości, 
wywóz odpadów, opłata za ścieki, prowizja bankowa itp.                                     68.324,95

Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej                                                                       2.399.038,98
/szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne ( tzw. „0”), przedszkole,  gimnazjum, stołówka, 
świetlica, schronisko młodzieżowe/
-subwencja (dofinansowanie  z Ministerstwa Finansów)                                           1.352.530,07
-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                  59.657,45
-środki własne gminy                                                                                                    788.127,22       
-wykonane dochody                                                                                                       198.724,24
/odpłatność za wyżywienie w stołówce, z tytułu odpłatnego korzystania i wyżywienia w 
przedszkolu, odpłatność za pobyt w Schronisku Młodzieżowym/                                 

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników                                                     2.087.707,52
-wynagrodzenia i pochodne                                                                                2.012.158,34              
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            75.549,18 

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                         311.331,46
w tym:
-zakup opału                                                                                                            21.043,46
-zakup energii                                                                                                          30.776,96
-zakup pomocy naukowych                                                                                     28.338,78
-remonty pomieszczeń szkolnych                                                                              8.431,00
-wykonanie sieci informatycznej i telefonicznej                                                     33.636,07
-zakup środków żywnościowych                                                                             92.114,51 
-stypendia dla uczniów                                                                                             6.300,00
-pozostałe wydatki – zakup artykułów biurowych, części komputerowe, prenumerata czasopism, 
środki czystości, wywóz odpadów, opłata za ścieki, prowizja bankowa itp.         90.690,68

Gimnazjum w Narolu                                                                                                1.331.859,18
/gimnazjum, świetlica/
-subwencja (dofinansowanie  z Ministerstwa Finansów)                                              741.318,61
-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                    1.123,53
-środki własne gminy                                                                                                     589.076,01      
-wykonane dochody                                                                                                              341,03       

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników                                                    1.280.789,51
-wynagrodzenia i pochodne                                                                               1.239.159,21              
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          41.630,30
 
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                          51.069,67
w tym:
-zakup opału                                                                                                           19.672,13 
-zakup pomocy naukowych                                                                                     6.494,57
-stypendia dla uczniów                                                                                            6.400,00
-pozostałe wydatki – zakup artykułów biurowych, prowizja bankowa itp.           18.502,97



Przedszkole Samorządowe w Narolu                                                                          805.506,54 
-subwencja (dofinansowanie  z Ministerstwa Finansów)                      0,00
-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                  117.820,00
-dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – realizacja zadania pn. „Tęczowe 
Przedszkole”                                                                                                                    285.047,20
-środki własne gminy                                                                                                      323.673,31     
-wykonane dochody                                                                                                           78.966,03
/z tytułu odpłatnego korzystania i wyżywienia w przedszkolu/

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników                                                         660.008,71
-wynagrodzenia i pochodne                                                                               634.036,20             
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                        25.972,51
 
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                          145.497,83
w tym:
-zakup opału                                                                                                              8.058,96
-zakup pomocy naukowych                                                                                       6.179,73
-remonty pomieszczeń przedszkolnych                                                                   66.288,48
-zakup środków żywności                                                                                        24.750,00
-zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Tęczowe Przedszkole”   26.714,18 
-pozostałe wydatki – zakup artykułów biurowych, środki czystości, wywóz odpadów, opłata za 
ścieki, prowizja bankowa itp.                                                                                  13.506,48             

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Różanieckiej                                             160.188,89 
-subwencja (dofinansowanie  z Ministerstwa Finansów)                                                    72.734,09 
-środki własne gminy                                                                                                           27.499,58  
-wykonane dochody                                                                                                             59.955,22   
/odpłatność za pobyt w Schronisku Młodzieżowym/                                 

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników                                                             113.627,49
-wynagrodzenia i pochodne                                                                                111.256,17            
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          2.371,32                   
 
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                               46.561,14
w tym:
-zakup opału                                                                                                           8.134,00
-zakup kostki brukowej                                                                                          7.109,00
-zakup sprzętu nagłaśniającego                                                                              3.146,01
-zakup środków żywności                                                                                      8.558,73 
-pozostałe wydatki – zakup artykułów biurowych, środki czystości, wywóz odpadów, opłata za 
ścieki, prowizja bankowa itp.                                                                               19.613,40

Gminne Centrum Usług Wspólnych                                                                             1.025.033,98 
/administracja, dowożenie, odpisy na ZFŚS/    
-środki własne gminy                                                                                                       1.044.214,86 
-wykonane dochody                                                                                                              19.180,88 
/najem autobusu szkolnego, z tytułu świadczenia usług finansowo-księgowych/                         

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników                                                              740.763,04
-wynagrodzenia i pochodne                                                                                  630.123,38
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           15.314,78                
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /emeryci/                           95.324,88   



Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki                                              303.451,82
w tym:
-zakup paliwa i części do autobusów                                                                    106.241,47
-remonty autobusów                                                                                               10.168,50
-usługi- dowóz uczniów do szkoły w Rudzie Różanieckiej z Huty Różanieckiej,                                
Łówczy i Płazowa oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych                                                                
z terenu gminy Narol do Lubaczowa                                                                    136.160,74
-ubezpieczenia autobusów                                                                                        8.527,00 
-pozostałe wydatki – zakup artykułów biurowych, tonery, środki czystości, szkolenia pracowników, 
prowizja bankowa itp.                                                                                             42.354,11

Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz.506) odpowiedź na interpelację podana zostanie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol oraz w biurze
Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Narol.

 


