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Załącznik Nr 1                                                                                                                               

do Uchwały Nr ...                                                                                                                                                   

Rady Gminy Piekoszów                                                                                                                       

z dnia 30.03.2020 r.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 784 413,60

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 

źródeł

784 413,60

848 214,80

Przedszkola 75 967,50

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

75 967,50

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 784 413,60

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2 500,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 500,00

Oświata i wychowanie 75 967,50

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych
9 667,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych

- 33 284,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

2 500,00

Lokalny transport zbiorowy 1 620,70

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 620,70

Drogi publiczne gminne - 23 617,00

Dostarczanie wody 5 300,00

Wpływy z różnych dochodów 5 300,00

Transport i łączność - 21 996,30

Pozostała działalność 2 030,00

Wpływy z różnych dochodów 2 030,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 300,00

Rodzaj Plan dochodów

Treść Kwota

Rolnictwo i łowiectwo 2 030,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej PIEKOSZÓW

Nr dokumentu Nr 

Data podjęcia 2020-03-30


