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Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej:
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Gmina Koniecpol

Numer identyfikacyjny REGON

151397990

śląskie

częstochowski

KONIECPOL

SYMBOLE

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

04

Rb-ST

Adresat:

24 06 3

42-230 KONIECPOL

na koniec 2019r.

24D750CEF32D6895

Regionalna Izba  
Obrachunkowa w Katowicac

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
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* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie

1 2

Kwoty

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
 w tym:

8 462 477,52

środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 8 503,621.

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 437 390,002.

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

1. 0,00
stan 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 = 8.462.477,52
-----------------------------.----------------------
k/133 organ    =  8.462.477,52  

Stan środków na rachunku  
budżetu jednostki samorządu  
terytorialnego  
 w tym:

1.

Zwroty dotacji:  
- USC i DO par. 2010 =5.228,38
- Wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe par.  
2010 = 6,25zł
-Dotacja przedszkolna para. 2030 = 3.268,99

środki niewykorzystanych dotacji w  
roku budżetowym*

2. subwencja, która wpłynęła w 2019r. =437.390zł
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. Nie występują

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


