
Rqdcr Mieisko
v Xonlerpolu

Uchwała Nr xl)0114/l5

Rady Miejskiej w Koniecpolu

Z dnia l0 grudnia 2015 roku

W spfawie zm|any uchwaly budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr vl24l15
z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Na podst. ań.,l8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 malca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz,lJ. z2013 roku poz.594zezm.), ar|.211, ań.212, a.t.236 ustawy zdnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z2o13 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Miejska W Koniecpolu zmienia uchwałę Nr Vl24l15 w ten sposób, że:

§ 1.

Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.

Zmienia się Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2,

§3.

Załącznik Nr 8 ,,Dotacje z budżetu jednostki samożądu terylorialnego" otrzymuje
bżmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly.

§4.

Wykonanie uchwały powieża się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§5.
Uchwała wchodzi W życie z dniem podjęcia.
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ZaĘcznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej

Nrxlv114l15
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dotacie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A, Dotacje dla iednostgk sektora finansów publicznych

dżiał rozdźal § wyszcząólnieni6 plan

Dotaqe podmiotowe 411 000,00
92109 2480 Dotacją podmiotov/a dla samorządowej ins!Ńcji, kultury - ośrodek

Kultury, Spońu i Rekreacji
291 0o0,m

g21 gż116 2480 Dotacia podmiotowa dla samorządolrłej inst]ńlcii kultury - Biblioteka 120 000,00

Dotacie celowe 394 628,i{8

§2 B5z32 2u Dotacja celowa dla zaldadu budżeto\łego - centrum lntegracji
społecznej

394 628,,€

. osołem A 805 628.48

B. Dotac|e dla Jednost l( ni€zallazanych do s€ktora 
'lnanów 

publicznych

dżiał rczdział § wysżczeoólnienig plan

Dotaare podmlotowe l 308 725.00
801 80101 259o Dotacja podmiotowa z budżefu dla pubIiczngj jsdnośki systBmu

oś^/iaty prowadzonej przez osobę prawną inną niź j.§.t. lub przez
osoĘ fizyczną - Szkola W Rudnikach

423 916,0c

801 8o101 2590 Dotacja podmiotowa z budżefu dia publicznoj jednośki syś€mu
ośWiał prowadzonej pzez osobę pramą inną niź j.§.t, lub przez
osoĘ fizyczną - szkola wŁysinach

364 876,0c

801 8o103 259n Dotacja podmioto\ła z budżefu dla publicznej jednośki systemu
ośWiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez
o§oĘ fiłczną - oddział Przed§zkolny w Rudnikach

158 976,0c

801 80103 2590 Dotacja podmioto\,t€ z budźetu dla publicznej j€dnoslki syslemu
oś^,iał prowadzonej przez osobę prawną inną niź j.9.t, lub przEz
osoĘ fizyczną - oddział Przedszkolny wŁy§nach

67 257,x,

801 80104 25Ąo Dotacja podmiotolva z budżetu dla niepublicznej jednostki §yśemu
o§łiaty - Niepublicżne Pżedszkole w Koniecpolu

293 700,0c

Dotacje celowe l59 179.05
85,1 85154 2an Na dofinan§o\./anie zadań zleconych do reelizacji sto\,varzyszeniom 154 000.0c
80,1 ao101 282r Na dofinansowani€ zadań zlgconyń do realizacji śo\,l,/arzy§zeniom

szkola w Rudnil€ch
3 024,52

801 8o101 2a2o Na dofinansowanie zadań zlBconyń do realizacji stotł€ży9zeniom
szkola w Łysinach

1974,5a

801 80150 2an Na dofinan§owanie zadań zleconyó do realizacji stov€lzyszeniom
szkoh W Ły§nach

179,9e

. ąólem B l 467 904,05
Ęó€m dotacle (l + ll} 2 273 532,53

w tym:

dotacje na Wydatki b9ące
dotacje na lvydatki inw€§tycyjne

2.z73.532,53
0,00

PitżEWODl]lcZ,Ąc\l RY MlEJ§KlĘ,

LU

ćvrek


