
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej:

ul.Częstochowska 66a

Wójt Gminy w Piekoszowie

Numer identyfikacyjny REGON

000551740     

świętokrzyskie

kielecki

PIEKOSZÓW

SYMBOLE

WOJ. POWIAT TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.GMINA

04

Rb-ST
Adresat:

26 14 2

26-065 PIEKOSZÓW

na koniec 2016r.

5DF51653242EEDB7

Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
1)Nazwa powiatu  / związku

1)Nazwa gminy  / związku

okres sprawozdawczy:

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach 
bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Skarbnik

5DF51653242EEDB7 

2017.02.20
Przewodn iczący Zarządu
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Grażyna Niechciał z upoważnienia kierownika jednostki
					

Grażyna Tatar

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

2017.02.20

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie

1 2

Kwoty

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
 w tym: 9 784 260,15 

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 126 840,211.

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 1 225 709,002.

       Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

 

1. 100 614,00stan środków na rachunku wydatków niewygasających 
   (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

5DF51653242EEDB7 

2017.02.20
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Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

2017.02.20

Grażyna Niechciał

Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
					

Grażyna Tatar
Przewodn iczący Zarządu

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

Symbol Wyszczególnienie

 

Kwota zgodna z WB Nr 261 z dnia 31.12.2016 r. - saldo końcowe 
695.893,27 zł.
Na lokacie nocnej Gmina Piekoszów ma ulokowane środki w

 

wysokości 9.088.366,08 zł (WB Nr 260 z dnia 30.12.2016r.)

Stan środków na rachunku 
budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego 
 w tym:

1.

Środki niewykorzystanych dotacji w 2016 r., zwrócone w m-cu 
styczniu 2017r. - 126.840,21 zł:
dz. 750 -   4.693,33 zł,
dz. 751 -      230,78 zł,
dz. 801 -   5.236,95 zł,
dz. 852 - 63.852,17 zł,
dz. 854 - 52.826,98 zł.

środki niewykorzystanych dotacji w 
roku budżetowym*

2. Subwencja oświatowa wpłyneła na rachunek bankowy dnia

 

21.12.2016 r.  w kwocie 1.225.709,00 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 bankowym znajdują się środki przekazane zgodnie z 
Uchwała Nr XXXIV/237/2016 Rady Gminy Piekoszów  z dnia 30

 

grudnia 2016 r. w kwocie 100.614,00 zł, z tego na zadania bieżące

 

75.030,00 zł, na zadania inwestycyjne 25.584,00 zł.

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


