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z dnia 29.05 2020 r.  

Nazwa jednostki sprawozdawczej PIEKOSZÓW

Nr dokumentu sesja

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ….

Rady Gminy Piekoszów

Data podjęcia

Rodzaj Plan dochodów

Treść Kwota

Rolnictwo i łowiectwo 8 023,00

Pozostała działalność 8 023,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 360,00

Wpływy z pozostałych odsetek 378,00

Wpływy z różnych dochodów 7 285,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18 725,00

Dostarczanie wody 18 725,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

12 210,00

Wpływy z różnych dochodów 6 515,00

Transport i łączność - 3 953 448,21

Drogi publiczne gminne - 3 953 448,21

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 55,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 51 213,79

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych
- 147 667,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

sektora finansów publicznych

- 3 857 050,00

Gospodarka mieszkaniowa 853,60

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 853,60

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 60,00

Wpływy z różnych opłat 26,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości
642,60

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70,00

Wpływy z pozostałych odsetek 55,00

Działalność usługowa 160,00

Plany zagospodarowania przestrzennego 160,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 160,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem

- 4 416,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 416,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 416,00

Różne rozliczenia - 99 527,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 99 527,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa - 99 527,00

Rodzina 562 358,01

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 562 358,01
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

478 860,26

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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

83 497,75

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska
2 500,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących

2 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej PIEKOSZÓW

Nr dokumentu sesja

Data podjęcia

Rodzaj Plan dochodów

- 3 464 771,60


