
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w  sprawie zmiany budżetu  

Gminy Piekoszów na 2020 rok z dnia … lutego 2020r. 

 

Załącznik Nr 1 – DOCHODY: 

Planowane zwiększenia dochodów: 

1. dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 – zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 

92.500,00zł. Gmina Piekoszów otrzymała opłatę eksploatacyjną w wysokości 1.455.606,60zł. 

Plan na 2020 rok wynosi 2.800.000,00zł; 

2. dz. 900 rozdz. 90005 § 0940 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego 

podatku VAT o kwotę 135.586,00zł: 

- za m-ce:  X-31.532,00zł, XI-15.558,00zł, XII-88.496,00zł. 

Reasumując suma zwiększeń dochodów stanowi  kwotę 228.086,00zł. 

 

Załącznik Nr 2 – WYDATKI: 

Planowane zwiększenia wydatków: 

1. dz. 600 rozdz. 60004 § 6300 – zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na 

udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0282T w m-ci Rykoszyn”; 

2.  dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 13.000,00zł na  opracowanie 

dokumentacji projektowej odprowadzenia wód z odwodnienia drogi gminnej 0283T 

Zajączków przez  wieś; 

3. dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00zł na zakup działki  

Nr 521/1 w obrębie ewidencyjnym 0014 Podzamcze, w miejscowości Julianów; 

4. dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – kwota 1.500,00zł zostanie przeznaczona na wykonanie mapy 

do celów projektowych na dz. Nr 250 i 252 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Łosień 

na potrzeby wykonania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łosieniu; 

5. dz. 801 rozdz. 80104 – całość zwiększanych wydatków w łącznej kwocie 124.127,00zł 

wynika z realizacji projektu TIKOludki przez Zespół Placówek Oświatowych  

w Piekoszowie. Projekt realizowany jest w okresie 2019 -2020. Kwota 124.127,00zł 

wprowadzana do budżetu 2020 roku wynika z niezrealizowanych wydatków w 2019r. Środki 

na realizację tych wydatków Gmina Piekoszów otrzymała w 2019 roku; 

6. dz. 855 rozdz. 85505 § 6050 – zwiększa się wydatki o 10.000,00zł  na wykonanie liter led na 

budynku Żłobka Gminnego w Piekoszowie; 



7. dz. 900 rozdz. 90005 § 2950 wydatki w wysokości 135.586,00zł przeznacza się na dokonanie 

zwrotów dla mieszkańców gminy w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego „Czysta 

energia OZE dla mieszańców gminy”;  

8. dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000,00zł na 

zadanie roczne „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów”.  

       Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 352.213,00zł. 

 

Dokonano zmian w załącznikach: 

- Załącznik Nr 3 – „Przychody i rozchody”  – zwiększa się przychody, tj. wolne środki  

o kwotę124.127,00zł.  Wynika ona z realizacji projektu TIKOLUDKI przez Zespół Placówek 

Oświatowych w Piekoszowie, o czym mowa powyżej,  

 

- Załącznik Nr 4 –  „Zadania inwestycyjne roczne” – zmiana poz. 2, 5, 8, 10, 11.   

 

- Załącznik Nr 5 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia  

w 2020 roku” – zmiany dokonano w  poz. pod. lp. Nr  5, 38. 

 

- Załącznik Nr 6 – „Dotacje celowe w 2020 roku” -  zwiększa się dotacje celowe na zadania 

inwestycyjne  dla Powiatu Kieleckiego – poz. 4  

 

 

 

 


