
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w  sprawie zmiany budżetu  

Gminy Piekoszów na 2019 rok z dnia 26 września 2019r. 

 

Załącznik Nr 1 – DOCHODY: 

Planowane zwiększenia dochodów: 

1. dz. 758 rozdz. 75818 § 0460 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 74.438,60zł  

z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Na 2019r. zaplanowano opłatę eksploatacyjną w wysokości 

2.800.000,00zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S na dzień 31.08.2019r. Gmina Piekoszów 

otrzymała w/w opłatę w wysokości 2.874.438,60zł; 

2. dz. 801 rozdz. 80101 § 2700 – zwiększa się  dochody o 5.000,00 zł. Dwie szkoły: Szkoła 

Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie oraz Zespół Oświatowych Placówek 

Integracyjnych im. 100- Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe 

otrzymały środki finansowe po 2.500,00zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie po stronie 

wydatków na zakup pomocy dydaktycznych na realizacje programu Super Koderzy; 

3.  dz. 758 rozdz. 75801 § 2920- wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 

75.000,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.  Gmina Piekoszów 

złożyła wniosek na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia nauki przedmiotów: 

geografia, biologia, fizyka, chemia w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza  

 w Szczukowskich Górkach; 

4. dz. 801 rozdz. 80104 § 2051 – zostanie podpisana umowa na realizację projektu TIKoludki  

w naturze. Projekt będzie realizowany przez Zespól Placówek Oświatowych w Piekoszowie. 

Okres realizacji: 01.08.2019r. – 30.06.2020r. 

Projekt podzielony jest na 6 zadań:  

Zadanie 1 – 67.980,00zł - Wyposażenie oddziału przedszkolnego – zakup mebli, stolików, 

krzeseł, pomocy dydaktycznych, podręczników  itp., 

Zadanie 2 - Wyposażenie oddziału przedszkolnego w TIK – 46.980,00zł - zakupione zostaną 

pomoce: tablica multimedialna, projektor, tablety, maty do kodowania, laptop, podłoga 

interaktywna, 

Zadanie 3 – Wsparcie szkoleniowe dla n-li – 2.700,00zł, 

Zadanie 4 – Zajęcia dodatkowe we wszystkich grupach przedszkolnych (9 oddziałów) – 

38.600,00zł - taniec, zajęcia naukowo – doświadczalne, filharmonia, Mali Odkrywcy,  

Zadanie 5 – 79.378,00zł – bieżąca działalność przedszkola  - wynagrodzenie n-la, pomoc 

nauczyciela, zajęcia z rytmiki, z języka angielskiego, wyżywienie dzieci,  



Zadanie 6  - Zewnętrzna sala dydaktyczna – 10.000,00zł – zakup donic, ziemi, narzędzi, tablic 

edukacyjnych, 

oraz koszty pośrednie w wysokości 61.387,00zł.  

Cała wartość projektu 306.935,00zł.  Całkowity wkład własny wynosi 46.410,00zł. 

Dofinansowanie stanowi wartość 260.525,00zł. 

5. dz. 801 rozdz. 80113 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 5.145,00zł. Są to zatrzymane 

wadia wpłacone przez firmy przystępujące do przetargu na dowóz dzieci do szkół; 

6. dz. 801 rozdz. 80104 § 0690 – zwiększa się dochody o kwotę 27.216,40zł – są to dochody 

uzyskiwane przez Gminę Piekoszów  z tytułu wpłat przez inne gminy za dzieci uczęszczające 

z innych gmin do naszych przedszkoli; 

7. dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg gminnych  ulicy 

Klonowej i Kasztanowej w Piekoszowie - kwota 2.324.765,00zł. 

Było - dz. 600 rozdz. 60016 § 6330  

Jest -  dz. 600 rozdz. 60016 § 6350; 

8. dz. 900 rozdz. 90019 § 2460 – Gmina Piekoszów podpisała umowę dotacji Nr 2127/19 na 

realizacje zadania pn. Realizacja programu edukacji ekologicznej dotyczącego ochrony 

środowiska. Otrzymana dotacja to kwota 7.500,00zł. Gmina zrealizowała już wymienione 

zadanie pokrywając wydatki  własnymi środkami.   

Reasumując suma zwiększeń dochodów stanowi  kwotę 378.857,50zł. 

 

Załącznik Nr 2 – WYDATKI: 

Planowane zwiększenia wydatków: 

 

1. dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – wprowadza się zadanie „Budowa drogi gminnej łączącej drogi 

wojewódzkie 761 i 786 w m-ci Piekoszów, gdzie na 2019 rok zabezpieczono środki 

14.800,00zł, a w 2020 roku – 38.200,00zł, co ukazano w Załączniku Nr 4 – „Limity 

wydatków…”- poz. 48; 

2. dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 – w związku z otrzymaniem środków z Fundacji Orange  

w Warszawie w wysokości 5.000,00zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w: 

- Szkole Podstawowej w Rykoszynie im. Józefa Piłsudskiego -2.500,00zł, 

- Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych im. 100- Lecia Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę w Micigoździe - 2.500,00zł; 



3. dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 – Gmina Piekoszów otrzymała 75.000,00zł rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej. Środki zostaną przeznaczone za zakup pomocy dydaktycznych 

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach; 

4. dz. 801 rozdz. 80104 – wprowadza się wydatki na realizacje projektu „TIKoludki w naturze”. 

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz 

usług szkoleniowych. Suma tych wydatków, które znajdują 100% pokrycie środkami Unii 

Europejskiej to kwota przeznaczona na 2019r. – 184.57,50zł. Zadanie w całości ujęte  

w Załączniku Nr 4 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia” – poz. 7; 

5. dz. 855 rozdz. 85505 § 6050 –zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00zł na wydatki 

inwestycyjne w związku z otrzymaną dotacją na Żłobek, tj. na tworzeniem miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 o kwotę 60.000,00zł, co przedstawiono w Załączniku Nr 4 – „Limity 

wydatków…” – poz. 39; 

6. dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – przeznacza się kwotę 32.000,00zł na weryfikację zgodności 

aglomeracji z zapisami Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotycz.oczyszczania ścieków 

komunalnych, przygotowanie kompletnego planu obszarów i granic aglomeracji; 

7. dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00zł na energię 

elektryczną celem oświetlenia ulicznego.  

       Po dokonanych zmianach suma zwiększeń wydatków wynosi 378.857,50zł. 

 

Dokonano zmian w załącznikach: 

-     Załącznik Nr 3 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” – zmiany dotyczą pozycji pod 

lp. Nr 10 – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego. 

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

w 2019 roku” – zmiany dokonano w  poz. pod. lp. Nr  7, 35, 39, 47, 48. 

 


