Zarządzenie Nr 4321/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2014 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.
Na podstawie § 5 ust. 8 i 9 uchwały nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia
29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zmienionej
uchwałami: nr 47/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 r., nr 91/VIII/2011 z dnia 29 marca 2011 r., nr
264/XVII/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. i nr 649/XXXVIII/2013 z dnia 24 września 2013 r. oraz § 10
ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2164/2012
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do
zarządzenia nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniem nr 3343/2013 z dnia 10 lipca
2013 r., nr 3498 /2013 z dnia 9 września 2013 r., nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., nr 3949/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r., nr 4177/2013 z dnia 11 lutego 2014 r. i nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
zarządzam, co następuje:

§1
W zarządzeniu nr 4090/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zmienionym zarządzeniami:
nr 4212/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. i nr 4311/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
załącznik nr 63 pn. „Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku Zespołu Szkół Technicznych (rozdział 85410) i wydatków nimi finansowanych
na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4321/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2014 r.

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
Zespołu Szkół Technicznych (rozdział 85410)
i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
Nazwa

§§

I. Stan środków pieniężnych na początek
okresu sprawozdawczego
II. Przychody ogółem

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

0830

Wpływy z usług

0920

Pozostałe odsetki

§§

Plan na 2014 rok
372,52
270.000,00
60.000,00
208.000,00
2.000,00

Ogółem (I+II)

270.372,52

III. Wydatki ogółem

270.372,52

2400

Wpłata do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35.450,00

4220

Zakup środków żywności

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

10.000,00

IV. Stan środków pieniężnych na koniec
okresu sprawozdawczego
Ogółem (III+IV)

372,52

1.800,00
250,00

176.500,00
23.000,00
3.000,00

0,00
270.372,52

