Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów
wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat

Nazwa konta
kosztów
rodzajowych
400Amortyzacja

401Zużycie
materiałów i
energii

§

Paragrafy klasyfikacji budżetowej
wydatków

Rodzaje wydatków

4720 Amortyzacja
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji

- opał, materiały kancelaryjne i druki,
materiały do remontów bieżących,
prenumerata czasopism, BHP, środki
czystości, wyposażenie- zakup papieru
,toner , tusz
switch, kable komputerowe, router,
programy, aktualizacje, licencje, toner,
dyskietki

4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii

- radiomagnetofon, mapy, książki,
prenumerata do biblioteki, piłki,
- energia, gaz, woda

4270 Zakup usług remontowych

remont łazienki, położenie płytek,
szklenie, naprawa dachu, naprawa sprzętu,
- wydatki z zakresu medycyny pracy
obejmujące badania wstępne, okresowe i
profilaktyczne pracowników.

4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych

- opłaty pocztowe, zakup znaczków,
usługi kominiarskie, opłaty za radio i
telewizję, usługi introligatorskie,
wrzucenie opału, wywóz nieczystości i
utylizacja, szkolenie BHP, usługi
sanitarne, dorobienie kluczy

4350 Zakup usług dostępu do sieci
Internet
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4430 Różne opłaty i składki

- opłaty za Internet

402Usługi obce

- opłaty za telefon komórkowy

- opłaty za telefony stacjonarne

- ubezpieczenie mienia

403Podatki i opłaty 4480 Podatek od nieruchomości

404Wynagrodzenia

4010 Wynagrodzenie osobowe
pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”
- wynagrodzenie wypłacane na podstawie
umów zlec lub o dzieło

405
Ubezpieczenia
społeczna i
inne
świadczenia
409Pozostałe
koszty
rodzajowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na ZFSŚ
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4700 Szkolenie pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy

- dofinansowanie msu, studiów
podyplomowych, kursów, szkoleń
- delegacje
- delegacje
- dofinansowanie kursów i szkoleń

Wykaz kont kosztów wraz z przynależnymi paragrafami oraz kwalifikacją
wydatków – Program COMENIUS „Być obcym, być przyjacielem „1939,
2009 i 2050”
Konto
401-2

§

Nazwa paragrafu

4217 Zakup materiałów i wyposażenia
4307 Zakup usług pozostałych

402-2

403-2

409-2

Wydatki
- materiały biurowe, wyposażenie, materiały
niezbędne do realizacji projektu
- opłaty pocztowe, zakup znaczków, wynajem sal,
catering

4437 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie

4417 Podróże służbowe krajowe

- delegacje krajowe

4427 Podróże służbowe zagraniczne

- delegacje zagraniczne

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów
wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat
Projekt za okres od 01-04-2011 do 30 listopada 2011 „ Wyposażenie dwóch
pracowni komputerowych w Technikum Nr1 „
Konto

§

Nazwa paragrafu

401-3

4247 Zakup pomocy naukowych ,
dydaktycznych i książek

401-3

4249 Zakup pomocy naukowych ,
dydaktycznych i książek

402-3

4307 Zakup usług pozostałych

Wydatki
- zakup komputerów dla ucznia i nauczyciela , serwera
, urządzeń wielofunkcyjnych( drukarka , skaner,
kopiarka ) urządzeń sieciowe typu router , projektory ,
ekrany ścienne , komputery przenośne ,licencjonowane
oprogramowanie niezbędne do realizacji projektu
- zakup komputerów dla ucznia i nauczyciela , serwera
, urządzeń wielofunkcyjnych( drukarka , skaner,
kopiarka ) urządzeń sieciowe typu router , projektory ,
ekrany ścienne , komputery przenośne ,licencjonowane
oprogramowanie niezbędne do realizacji projektu
- promocja projektu ,opłaty za przeprowadzenie audytu

- promocja projektu ,opłaty za przeprowadzenie audytu
402-3

4309 Zakup usług pozostałych

Wykaz kont wraz z przynależnymi paragrafami oraz kwalifikacją wydatków z
dochodów własnych w jednostce budżetowej –Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.

Konto

401-4

402-4

§

Nazwa paragrafu

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- materiały biurowe, wyposażenie, materiały niezbędne
do realizacji projektu

4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

- radiomagnetofon, mapy, książki, prenumerata do
biblioteki, piłki,

4260 Zakup energii

-energia ,woda
- zakup znaczków, wywóz nieczystości i utylizacja,

4300 Zakup usług pozostałych
4480 Podatek od nieruchomości

403-4

Wydatki

Opłata za ośrodek wypoczynkowy w Tarczynach

