
Rctdcl Mieisko
w K<rnieopolr Uchtirałr Nr xxvrr5U16

Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia l9 kwietnia 20t6 rcku

w sprawie zmiany uchweły budżetowej Rady Mi€Jski€J w Koniecpolu Nr )0(116/15
z dnla 30 grudnia 2015 roku.

Na pod§t. ari.18 ust.2 pK 4 us{awy z dnia 6 marca 1900 roku o samożądzie gminnym
(tekst jednolity Dz .|J, z 2015 roku poz. 1515), ań. 211 , aft.212, ań. 236 ustawy z dnia 27 slerpnia
2oo9 i. o finansach publicznych (tekś jednolity Dz.U. z 2013 r. poz, E65 ze zm.) Rada Miejska
w Konl9cpolu zmlenle uchwełę Nr )00116/15 w ten sposób, że:

§1

zmienla się dochody budżeiu gminy zgodnie z zącznikiem nr 1.

§2

zmienia §ę wydetki budżetu gminy zgodnie z zaĘcznikiem nr 2.

§3

zaĘcznik Nr 3 , LimĘ wydatkór na wieloletnie programy inweśycyjne w latach
2o16- 2o1E' otl]zymujo brzml€nie zgodnie z zaĘcznlkiem nr 3 do ninieJszej uchweły.

§4

1. zmienia slę dochody arlązane z r8alizacją zadań z zakr€su adminislracji źdowej i innych

zadan zlecouyó odrębnymi ustawami zgodnie z zakpa;*jqnnr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wyda&i związane z raalizĄą zadah z zakresu administracji rądowej i innych zadan

zlecmyó odrębnymi ustawami zgodnie z załączrrikiąn nr 5 do niniejszej uchwały

§5

zmienia slę plan finans(My rachunkóY, dochodów ośrtietowych zgodnie z zĄcżnlkiem nr 6.

§6

Wykonanie uchwały potvieza §ę Burmist.zowi Miaśa i Gminy.

§7

Uchwała Wchodzi w łcie z dniem @jęcia.
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ź olrłmanych spgdków, zapisóW i darov{izn w po6taci pienięźnej

tgrytorhlnąo na doftrraneołranie w|agnyń Ząóń

lub innych ie,jno§tok zalicżanych do 9eldora linansóW publiżnych oraz innych

'€conych 
gminie (a{Ękom gmin, a iąakom

z różnych opłat

kjb innyci i€dno6iek załczgnych do seldora finansów
nvm charakteźe

z odsetek od nieterminą^,rych wpłat z tytułu podatków i opła
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załc§zńk rr 3
do ucł ały Rady M€łrdeJ

Nr )oNfi5g/l6
ż dnb l9 |§łietnta 2016 id(,

JGdno.0€
o]g&li.rcyJnr
t§|iał*.

program lub
koodynUjf.
riykonenle
prcgr.nu

l okG. r€glizlcii
(w lairch}

6{du9,/, Mieścio l
l(oniocpol - §żaną m

na wieloletnie w latach 2016 - 2018
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Dochody łriązan ę z real*aąązńań z zakresu admini§traqi żądot,i,€i oraz innyc,h zadań zl€conyń
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Wydatki ańriąane z r€allzacją zadań z zakrc§U adminlstacji lządowBj oraz innych zadań zleconyŃ

u3ł.€ po8o6ńłych
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Plan finansorvy €chunków dońodów o§viatowyó

stan środków obrolowych na początek roku


