
Część opisowa do wykonania planu finansowego w 2012 r. w PODR 
Boguchwała 

 
                           w tys. zł. 
Przychody ogółem                      16.511 
Dotacja celowa                     11.186 
Przychody z działalności gospodarczej              4.368 
w tym: 
- sprzedaż produkcji rolnej i z pasieki oraz usług rolniczych           
- sporządzanie planów, analiz, opracowań, ankiet          
- sprzedaż wydawnictw poligraficznych            
- usługi wydawnicze i poligraficzne, reklama w biuletynie            
- usługi szkoleniowe, prezentacje firm na szkoleniach             
- usługi hotelarskie                 
- usługi gastronomiczne               
- usługi laboratoryjne                    
- wynajem powierzchni wystawowej, giełdy i DOD             
- wynajem sali i środków audiowizualnych           
- pozostałe usługi                    
- sprzedaż towarów (recepcja)                  
- badanie opryskiwaczy                 
- z realizacji odpłatnych usług doradczych, działań PROW 2007-2013 
  oraz zadań zleconych przez inne instytucje i osoby fizyczne         
   
Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  566 
z tego:  
- WFOŚiGW w Rzeszowie                    90 
- IERiGZ Warszawa FADN                 476 
                   
                  
Przychody finansowe                                 124 
- odsetki od lokat i spłaconych odsetek przez dłużników 
Pozostałe przychody                             267 
- sprzedaż składników majątkowych 
- spłata aktualizowanych należności przez dłużników oraz należności 
   wyegzekwowanych przez komorników 
- zwrot kosztów postępowania sądowego 
- odszkodowania 
- amortyzacja rozliczona od środków trwałych finansowanych 
  z projektów i dotacji 
- zwrot podatku akcyzowego 
- płatności obszarowe, dopłaty do materiału siewnego 
- inne (korekta podatku VAT, wynagrodzenia należne płatnikowi  
  podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, kwoty wynikające  
  z zaokrągleń podatku VAT i składek na ubezpieczenie społeczne) 
- refundacja z PUP dla zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 
 



Koszty ogółem :                         16.744 
-  amortyzacja                      475 
-  Materiały i energia                      1.222 
   Materiały: paliwa, oleje, smary do samochodów, paliwo do 
   kotłowni, prenumerata, materiały biurowe, materiały do 
   poligrafii, odczynniki do laboratorium, części zamienne do 
   samochodów, maszyn i innego sprzętu, środki czystości, 
   nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, artykuły spożywcze 
   i inne niezbędne do funkcjonowania jednostki oraz materiały 
   do realizacji projektów, wyposażenie 
  Energia: energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna 

w siedzibach rejonów 
- Usługi remontowe                                                                        700 
  usługi remontowe budynku, remont hotelu, maszyn, 
  urządzeń, środków transportu, sprzętu komputerowego, 
- Pozostałe usługi obce                                                                 911                 
  telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, 
  kominiarskie, poligraficzne, transportowe, czynsze, 
  internetowe, rolnicze, ochrona mienia,  pokazy i inne oraz 
  usługi do realizowanych projektów 
- Podatki i opłaty                             133 
  podatek od nieruchomości (gmina Boguchwała, Bircza, 
  Chmielnik, Czarna, Dębowiec, Dukla, Frysztak, Krempna, 
  Padew Narodowa, Sędziszów Małopolski, Tarnowiec, 
  Tyczyn), 
  podatek rolny, podatek VAT, opłaty pozostałe: skarbowe  
  notarialne, sądowe 
- wynagrodzenia                     10.614 
  wynagrodzenia osobowe oraz wypłaty wynagrodzeń bezosobowych 
  w ramach realizowanych projektów i zadań zleconych 
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,        2.224      
   składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 
   osobowych i od wynagrodzeń bezosobowych,  
   składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia 
   pracowników, świadczenia bhp i badania profilaktyczne   
- Pozostałe koszty rodzajowe                               435 
  Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia pojazdów, 
  budynków, sprzętu, OC działalności. 
  Podróże służbowe – delegacje dla pracowników 
  terenowych oraz na wyjazdy szkoleniowe, reklama, 
  usługi bankowe, nagrody pieniężne i rzeczowe 
  w organizowanych konkursach i wystawach 
- Pozostałe koszty                                                                           30 
  koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, końcówki  
  z zaokrągleń podatku VAT, aktualizacja należności, umorzenie  
  należności, koszty napraw  powypadkowych, VAT od nagród, 
  nadwyżka wartości początk. nad umorzeniem sprzedanego prawa 
  użytkowania wieczystego gruntu.  
 


