
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w  sprawie zmiany budżetu  

Gminy Piekoszów na 2019 rok z dnia …. grudnia 2019r. 

 

Załącznik Nr 1 – DOCHODY: 

Planowane zwiększenia dochodów: 

1. dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększa się dochody o kwotę 263.167,00zł, tj.: 

- została przyznana Gminie Piekoszów na 2019 rok kwota 22.579,00zł ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 

związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli - pismo Ministra Finansów  

Nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019r.,  

- została przyznana Gminie Piekoszów na 2019rok kwota 240.588,00zł ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych  

i pozaszkolnych – pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27 listopada 

2019r., 

      2 . w dziale 801 dokonuje się zwiększeń dochodów w wyniku analiz sprawozdań o dochodach    

           budżetowych jednostek oświatowych za m-c listopad 2019r. 

Reasumując suma zwiększeń dochodów stanowi  kwotę 310.183,00zł. 

 

 

Załącznik Nr 2 – WYDATKI: 

Planowane zwiększenia wydatków: 

1. dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – zwiększa się wydatki o 30.000,00zł na zakup usług,  

w szczególności dotyczy to zapewnienia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt;  

2. dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w szkołach 

podstawowych o kwotę 280.183,00zł w związku z otrzymaniem rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej;  

3. dz. 921 rozdz. 92116 – dokonuje się przeniesienia kwoty 31.000,00zł z dotacji celowej  dla 

Biblioteki Centrum Kultury na dotację podmiotową dla Biblioteki Centrum Kultury.  

       Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 310.183,00,00zł. 

 

Dokonano zmian w załącznikach: 



-     Załącznik Nr 3 – „Przychody i rozchody”  – zwiększa się zarówno przychody jak i rozchody  

o kwotę 890,00zł.  

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

w 2019 roku” – zmiany dokonano w  poz. pod. lp. Nr  42, 43, 45, 57. 

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

-     Załącznik Nr 6 – „Dotacje celowe w 2019” – zmiany pod poz. lp. 2. 

 

 

 

 


