
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 2018r.

7E14AE9D9051AA10

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

7E14AE9D9051AA10 

2019.02.20
Przewodn iczący Zarządu

BeSTia Strona 1 z 2

Magdalena Irena Smolarczyk-Korba Zbigniew Jacek Piątek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.06

2019.02.20

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie

1 2

Kwoty

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
 w tym: 3 063 752,60 

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 137 727,071.

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 1 337 775,002.

       Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

 

1. 0,00stan środków na rachunku wydatków niewygasających 
   (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)
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UwagaJST
Uwagi do pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego "

Symbol Wyszczególnienie

 

Stan środków zgodny z WB Nr 254 z dnia 31.12.2018r. - 
3.063.752,60zł. 
Ponadto Gmina Piekoszów w dniu 31.12.2018r. przekazała na

 

lokatę OVERNIGHT kwotę 1.943.414,67zł.

Stan środków na rachunku 
budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego 
 w tym:

1.

Zwroty dotacji za 2018r. dokonany w m-cu 01.2019r.:
dz.750-75011-2010 - 4.512,66zł
dz.751-75109-2010 - 5.277,70zł
dz.801-80101-2030 -      21,60zł
dz.801-80153-2010 - 4.784,76zł
dz.852-85213-2010 -    168,38zł
dz.852-85213-2030 -    295,40zł
dz.852-85214-2030-12.082,33zł
dz.852-85215-2010 -        3,98zł
dz.854-85415-2030-34.131,97zł
dz.852-85216-2030-  4.288,62zł
dz.852-85228-2010 -    820,00zł
dz.852-85230-2030 -      59,82zł
dz.855-85504-2010-12.070,00zł
dz.855-85504-2030-       97,09zł
dz.855-85501-2060-15.700,71zł
dz.855-85502-2010-43.154,41zł
dz.855-85504-2030-     257,64zł
---------------------------------------------------
Razem                  137.727,07zł

środki niewykorzystanych dotacji w 
roku budżetowym*

2. Część oświatowa subwencji ogólnej na m-c 01.2019r. wpłyneła na

 

rachunek bankowy dnia 20.12.2018r. w wysokości 1.377.775,00zł.

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. W 2018r. Rada Gminy Piekoszów nie podejmowała uchwały o

 

wydatkach niewygasających

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


