
Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr ......./2020 

Rady Gminy Piekoszów  

z dnia ...... marca 2020r. 

 

Objaśnienie do  Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Piekoszów na lata 2020 – 2030. 

 

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 87.318.412,11zł, 

a) dochody bieżące       78.202.897,28zł, 

b) dochody majątkowe     9.115.514,83zł, 

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 87.976.920,57zł, 

a) wydatki bieżące         72.203.241,98zł, 

b) wydatki majątkowe    15.773.678,59zł, 

 Przychody  w wysokości  2.958.508,46zł, 

Rozchody w kwocie 2.300.000,00 zł.                      

 

 Dla roku 2020 dokonano zwiększenia: dochodów o kwotę 848.214,80zł, wydatków   

o kwotę 1.450.241,74zł. 

Dokonano także zwiększenia wolnych środków o 602.026,94zł. 

 

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmiany w: 

- poz. 1.1.1.3- Innowacyjne nauczanie języków obcych - projekt realizowany przez ZPO 

Piekoszów, pozostało do wykorzystania z ubiegłego roku 219,01zł. Z tej kwoty zostaną 

zakupione materiały biurowe w 2020 roku; 

- poz. 1.1.1.7 - TIKoludki w naturze - zwiększono wydatki o 68.306,73zł  w 2020 roku -  

projekt realizowany przez przedszkole w ZPO Piekoszów;  

- poz. 1.3.1.27 - remont drogi gminnej DG 363007T w m-ci Micigózd - zwiększono wydatki  

w 2020 roku o kwotę 9.667,00zł,  

- w poz. od 1.3.1.32 do 1.3.1.41 - wydatki na usługę Biuletyn informacji publicznej - aplikacja 

BIP na okres do 2022 roku dla następujących jednostek budżetowych: SP Brynica, SP 

Szczukowskie Górki, ZPO Jaworznia, SP Łosień, ZOPI Micigózd, SP Rykoszyn, SP 

Zajączków, ZPO Piekoszów, Żłobek Gminny, Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Piekoszowie. Każda z tych wyżej wymienionych  jednostek budżetowych przeznaczy na 

utrzymanie aplikacji BIP po 246,00zł rocznie w okresie 2020-2022; 

- poz. 1.3.2.14 - budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie 761 i 786 - zwiększono 



wydatki na 2020r. o 1.070.000,00zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na oświetlenie 

uliczne, budowę kanalizacji i wodociągu;  

- poz. 1.3.2.16 - rozbudowa drogi gminnej w Łaziskach na odcinku od skrzyżowania z DP 

0283T - zwiększono wydatki na 2021 rok o kwotę 808.848,00zł. W 2021 roku na tą 

inwestycję zaplanowano wydatek w wysokości 3.083.890,00zł,  

- poz. 1.3.2.20 - Budowa drogi ul. Słoneczna w Piekoszowie - zdjęto środki w 2020r.  

w wysokości 50.000,00zł, a w 2021 roku było 300.000,00zł, zdjęto 250.000,00zł, 

pozostawiając tym samym na 2021 rok kwotę 50.000,00zł,  

- po. 1.3.2.21 -  przebudowa drogi gminnej Skałka - Gałęzice - zwiększono wydatki  

o 4.716,00zł na 2020r., tj. zwiększono środki własne o 8.000,00zł, jednocześnie zmniejszono 

środki z FDS o 3.284,00zł. 

Zmiany zostały również przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały z dnia 30 marca  

2020 roku w sprawie zmiany  budżetu Gminy Piekoszów  na 2020 rok. 

 

 


