
Rcdc Mieisko
w Xonieepolrl uchwała Nr xxlv/145l16

Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmiany uchY.,ały budżetowej Rady Miejskiej w KonieĘolu Nr )o(/1J6/15
z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Na podst, art.18 us,t.z pK 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 foku o samożądzie gminnym
(tekst jodnolity az.U, z2o15 roku poz. ,l515), art. 2u, aft.212, art.217 ust.2 pkt 6, ań.236 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansań publicznych (teksl jednolity Dz.U.zml3r, poz.885zezm.)
Rada Miejska W Konieęolu zmienia UchwaĘ Nr x)0116/15 W ten sposób, że:

§1

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z zĄcznikiem nr 1.

§2

Zmienia się wydatki budźetu gminy zgodnie z zaą?żnikiem nr 2.

§3

Źńdłem pokrycia niedoboru są przychody pochodzące z wołnych środkówjako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kledńów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwode 360.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§4

1, Zmienia się dońody arviązane z realizaoją zadań z zekresu admin§racji Eądowej iinnyń
zadari zleconych odrębnymi usawami agodnie z zaĘcznikim nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wydatki związane z rerdiasją zadan z zakrezu administracji rząńowel i innrych "ądań
zlecmych odrębryłni ustawami ąodnie z zaĘcznikiern nr 5 do niniejszej uo{lwa$

§5

ZaĘcanik Nr 3 , Limity wydatków na wieloletnie programy inwe§lycyjne w lat8ń
20'16- 2018' otzymuje bżmienie zgodnie z zaĘcznikiem nr 6 do niniejszej uchwav.

§6
Ustala się plan dochodów i WydatkóW rachunku dochodów wł,asnych zgodnie z zaĘcznikiem nr 7.

§7

vwkonanie uchwały powierza się Burmistżowi Miasta i Gminy.

§8

Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PnzEp/Oi]tiicącY

Marek Ćw1ek



!Ń. Ńa
Nazwa jednostki sprawozdawcze| KoNlEcPoL
Nr dokumentu xXIVrt45116
Data podjęcia 2016{3ł1
Rodzaj plan dochodów

terylorialnąo na dofinansolranie Własnycł zadań inwestycyjnych i zakuŃW

ż różnych doóhodów

z Duozeu oan$wa na reallzacl€ za@n alezacvcn z
rządo\łej o€z innych zadań zleconych gminie (zlviąkom gmin. rwĘkom

ve oal4$E rE z Duozeru pan$Wa na realEac.]ę zaoan Dlezącycn z zaKręsu
rądową oraz innych zadań żeconych gminie (zwiąkom gmin, aliiąkom

z podatku od §padkóW i darry,/izn

z podatku od eynności cywilnoprawnych

rządowei oraz innych zadań zl€c§nych gminie (z.!,viązkom gmin, zlriąż@m

Razem: 4 972

PRZEWODNlc4cY MDY ldlEJsl(lEJ

wKaN§DF@6k



lutr Ńr J_

na pr€ramy fiBansowane z udziałem środkóW, o któryń
W ań, 5 ust. ,l plł 2 i 3 u§awy z dnia 27 sieĘnia 2009 r. o

BesTh strona 1 ż 2



Naż$,aladnos{d sprawozdatvczą KoNlEcPoL
Mr dokumentu xxlvfl45rl6
Datą podjęcl,a 20l6ł3€t
Rodzal Pian wydatkórv

B1PZB [łłffi#;ffii z -6

Raźem: 5 3u 524,

lEJ§KlĘ,

B€sTla s1lol1d 2 z2



Ło,Il. iu b
Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w żd}Ęh

Przychody ogółem:

Wolne środki, o Kóryń mowa W ert. 217 ust.2
pH 6 ustawy

Rozchody ogółem: 2o71 027,06

spłaty otrzymanych krajowyń pożyczek i
kredytóW

PRZEWODNlcąc]j!
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(.cfi. Ńv 5
Wydalki związane z realizacją zadań z zakresu admlni§racji rządowej i innych zadań zleconych

Du|al Rozdrlal Parńgra' Tr€śó Przed zmlaną zmlana po zmlanle

4010 y'Vynagrodż€nia o§qbow€ pracownikóW 31 400,00 3 260,00 34 660,00

4,110 skladki na ub€zpieczenia społeczne 5 365,00 550,0c 5 915,0c

1120 składki na Fundu§z Pracy 764,00 80,o€ 844,00

421o Zakup mateńałóW i Wyposażenia 0,00 6 664,0c 6 664,00

3110 Świadczenia epołeczne 0,00 5 069 414,0c 5 069 414,00

4o10 Wynagtodz§nig osobowB placąWlikóW 7 468.m 50 0oo,00 57 468,00

4110 §kładki na ubezpiecżenia społecżne 1 3/€,00 9100,0c ,10 449,00

4120 składki na Fundu§z Pracy 183,00 1 300,0c 1 483,00

421o zskup mateńałów i Wypośażenia 10 726,00 2 962,0c 13 688,00

Ąż7o zakup usług remontowych 0,00 2 o00,oc 2 000,00

4280 Zakup lsług zdrowotnych 0,00 200,0c 2o0,00

430o Zakup uśług pozo§talych 3 o00,@ 7 o00,0c 10 000,00

4440 odpisy na zakładowy fundu8z śWiadcz€ń §ocjalnych 0,00 ,1 10o,0c 1 10ą00

47oo szkolenia pracowników nieĘdących członkami korpu§U glużby cywilnej 2 000,m 2 00o,0c 4000,00

Razem: 3 253 504,4,1 5155 530,00| 8 409 134,41

PRzEWODljicącY MOY 1lEJ.]KlEJ

W KONlEc



żaĘżn]k fi 6
do uchvJEly Raą lvlie]§k ej

NrxxlV/145/16
ź dnia 3l marca2016 rolo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwgstycyjne w latach 201§ - 2018

i ok€ś rer|lzacii
(w latach}

Planovah€ Wldetki
Jedrro§ika

organ iżacyjna
r.aliźująca

program lub
koordynująca

wykonenie
ploglamu

6-u§lug w Mi€ście i
Koniecpol - słarBą ns

ł 15 071,61

PF.ZEwOD!.jlczĄcY
i§KIEJ



z.Ę€nik nr 7
do Uch,ra}y Rady MliisĘ

Nr )o(v/lt{5/t6
z dnia 31 marca 2016 rok!

Plan dochodórY rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finan§owanych

Ę W},szczególnienie Dochody vwdatki

{ szkoły pod§tawowe - 80101 ,6 800,00 {9 800,00

a/ zespół szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 ,l0 000,0( t0 000,00

b/ Zespół szkół w Konieęolu ul. sżkokta 17 6 800,00 9 800,00

2 Prżedsakola - 80l{l/! ,l 3lx1,00 l l 300,00

y' Pzedszkole Nr 1 7 300,00 7 300,00

b/ Pzedszkole Nr 2 4 000,00 4 000,00

3 oblekty sportowe - 9260l 8 fi}0,00 5 000,@

b/ Zespół Szkoł w Koniecpo|u ul. Szkolna 17 8 000,00 5 000,00

o9ółem 36 100,00 36 l00,00

JsKlEJ


