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Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej:
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świętokrzyskie
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na koniec 2015r.
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Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
1)Nazwa powiatu  / związku

1)Nazwa gminy  / związku

okres sprawozdawczy:
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bankowych jednostki samorządu terytorialnego
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Grażyna Niechciał Zbigniew Jacek Piątek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

2016.02.22

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie

1 2

Kwoty

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
 w tym: 4 722 447,72 

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 110 012,891.

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 1 258 904,002.

       Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

 

1. 142 690,37stan środków na rachunku wydatków niewygasających 
   (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)
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Zbigniew Jacek Piątek

Przewodn iczący Zarządu

UwagaJST
Uwagi do pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego "

Symbol Wyszczególnienie

 Kwota zgodna z WB Nr 257 z dnia 31.12.2015 r. - saldo

 

4.722.447,72 zł.

Stan środków na rachunku 
budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego 
 w tym:

1.

Środki niewykorzystanych dotacji - 110.012,89 zł:
dz. 750 - 2.638,27 zł,
dz. 801 - 28.565,38 zł,
dz. 852 - 34.570,64 zł, 
dz. 853 - 134,66 zł,
dz. 854 - 44.103,94 zł.

środki niewykorzystanych dotacji w 
roku budżetowym*

2. Subwencja oświatowa wpłynęła na rachunek bankowy dn.

 

23.12.2015 r. na m-c styczeń 2016 r. w wysokości 1.258.904,00 zł.

środki dotacji i subwencji 
przekazane w grudniu na styczeń 
następnego roku*

UwagaJST
Uwagi do pozycji "Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego"

Symbol Wyszczególnienie

1.

Na rachunku znajdują się środki przekazane zgodnie z Uchwałą Nr 
XIX/126/2015 z dnia Rady Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia

 

2015 r. w wysokości 142.680,00 zł plus naliczone odsetki w

 

wysokości 10,37 zł. Razem 142.690,37 zł.

stan środków na rachunku 
wydatków niewygasających 
   (art. 263 ust. 6 ustawy o 
finansach publicznych)


