
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w  sprawie zmiany budżetu  

Gminy Piekoszów na 2019 rok z dnia 28 listopada 2019r. 

 

Załącznik Nr 1 – DOCHODY: 

Planowane zmniejszenia dochodów: 

1. dz. 630 rozdz. 63095 § 6257 – zmniejsza się dochody o kwotę 255.000,00zł,  zadanie 

inwestycyjne pn. „Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie Gminy 

Piekoszów….” będzie realizowane w 2020 roku, z tego też powodu Gmina Piekoszów nie 

uzyska w 2019r. dofinansowania lecz w 2020 roku. 

 

Reasumując suma zmniejszeń dochodów stanowi  kwotę 255.000,00zł. 

 

Załącznik Nr 2 – WYDATKI: 

Planowane zmniejszenia wydatków: 

1. dz. 630 rozdz. 63095 § 6057, § 6059 – zmniejsza się wydatki o kwotę 301.000,00zł z powodu 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na 

terenie Gminy Piekoszów….” nie w 2019 lecz w 2020 roku; 

2. dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 – zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział  

w akcjach członkom ochotniczych straży pożarnych; 

3. dz. 801 i rozdz. 85401 – dokonuje się przeniesienia wydatków na wynagrodzenia ze szkoły 

ZPO w Piekoszowie na świetlicę szkolną, zwiększa się wydatki na zakup oleju opałowego do 

SP Brynica – 22.746,00zł, na dowóz uczniów do SP w Zajączkowie – 481,00zł; 

4. dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na 

zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach do Miasta  Kielce – 25.000,00zł, 

5. dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 – zwiększa się wydatki o 20.000,00zł z przeznaczeniem na 

dowóz uczestników do ŚDS – są to środki własne gminy dla naszej jednostki utrzymującej się 

z dotacji celowej,  

6. dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - zwiększa się wydatki o kwotę łącznie  40.000,00zł na realizację 

inwestycji „budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów” , co przedstawiono  

w Załączniku Nr 3 – poz. 41;  

7. dz. 855 rozdz. 85505 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00zł na „Wykonanie i 

montaż napisu Żłobek Gminy w postaci liter przestrzennych podświetlanych źródłami światła 



led o wysokości ok. 0,7m wraz z konstrukcją wsporczą oraz wykonanie instalacji elektrycznej 

do napisu” , co przedstawiono w Załączniku Nr 3 – poz. 38;  

8. dz. 921 rozdz. 92116 § 2480  – zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00zł i przeznacza się ją 

na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie, co 

przedstawiono w Załączniku Nr  – 5 –lp.1;  

       Po dokonanych zmianach suma zmniejszeń wydatków wynosi 255.000,00zł. 

 

Dokonano zmian w załącznikach: 

-     Załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” – zmiany dotyczą pozycji pod 

lp. Nr 38,41. 

 -    Załącznik Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

w 2019 roku” – zmiany dokonano w  poz. pod. lp. Nr  11, 20, 38, 39, 40, 42, 52. 

-     Załącznik Nr 5 – „Dotacje podmiotowe w 2019” – zmiany pod poz. lp. 1 i 2. 

 

 


