
ZARZĄDZENIE NR 114/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Koniecpol za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury               i samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. 

Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Koniecpol

Ryszard Suliga
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Załącznik Nr 2  

 

INFORMACJA  

o kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Koniecpol na lata 2019-2030 

 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030 

została podjęta dnia  28 grudnia 2018 roku. W 2019 roku dokonywano zmian  w WPF zgodnie 

z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych. 

I.  zmiany w planie dochodów bieżących roku 2019 

Plan dochodów bieżących na koniec okresu objętego informacją  wynosił 35.377.716,66 zł                       

i w porównaniu z planem na początek roku 2019 wzrósł o kwotę 1.386.816,91 zł                          

czyli o 4,08 %.  

W pierwszej połowie 2019 roku dokonywane były następujące zmiany w planie dochodów 

bieżących: 

1. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 355.000,00 zł z tytułu 

zwiększenia opłaty za zagospodarowanie odpadami 

2. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 347,43 zł z tytułu dotacji 

celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 

3. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 217.142,00 zł z  części 

oświatowej subwencji ogólnej 

4. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 57.610,00 zł z tytułu dotacji  

na dożywianie 

5. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 4.079,00 zł z tytułu dotacji na 

zadania zlecone 

6. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji na 

zakup nagrody na konkurs "Ekologiczna zagroda" 

7. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 30.220,00 zł z tytułu 

dofinansowania na realizację programu Senior + 
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8. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 327.000,00 zł z  tytułu zwrotu 

podatku vat od budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

9. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji  

na dożywianie 

10. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75109 o kwotę 100,00 zł z tytułu dotacji na 

zadania zlecone 

11. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75113 o kwotę 13.693,00 zł z tytułu dotacji 

na zadania zlecone 

12. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 306,00 zł z tytułu dotacji na 

zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny) 

13. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 300,00 zł w związku ze 

zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone 

14. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 331,66 zł z tytułu dotacji na 

zadania zlecone -  wypłata dodatków energetycznych 

15. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 73.440,00 zł z tytułu dotacji 

na zadania własne 

16. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104  o kwotę 273.585,00 zł z tytułu dotacji 

na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia 

obowiązku szkolnego  

17. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 184.105,04 zł z tytułu dotacji 

na wypłatę  dodatku do paliwa dla producentów rolnych.  

18. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75113 o kwotę 22.750,00 zł z tytułu dotacji 

na  organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

19. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 126,00 zł z tytułu dotacji na 

program „Karta Dużej Rodziny” 

20. zwiększenie planu dochodów  w rozdziale 85395 o kwotę 95.061,53 zł z tytułu dotacji 

na projekt pn. "Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy 

Koniecpol” 

21. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 192.636,25 zł z tytułu dotacji 

na projekt pn. "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol"  

22. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu 

nienależnie pobranego zasiłku okresowego 

23. zwiększenie planu dochodów w rozdziale  75495 o kwotę 5.088,00 zł z tytułu 

dofinansowania na bezpieczne przejście dla pieszych 

24. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 z tytułu dotacji na dożywianie 
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Analiza realizacji planu dochodów bieżących  wykazała, że został on zrealizowany w 56,06 %. 

II. zmiany w planie dochodów majątkowych roku 2019 

Plan dochodów majątkowych na koniec okresu objętego informacją wynosił 11.380.642,53 zł 

i  w porównaniu z planem na początek roku 2019 wzrósł o kwotę 1.768.572,01 zł                          

czyli o 18,40 %.  

W pierwszej połowie 2019 roku dokonywane były następujące zmiany w planie dochodów 

majątkowych: 

1. zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji kosztów  realizacji projektu pn. 

„Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność” o kwotę 

93.857,01 zł 

2. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 146.920,00 zł z tytułu 

dofinansowania na utworzenie i wyposażenie placówki w ramach programu Senior +  

3. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85505 o kwotę 570.000,00 zł z tytułu 

promesy na utworzenie żłobka 

4. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 o kwotę 668.600,00 zł w związku z 

porozumieniem z Powiatem Częstochowskim w sprawie budowy chodnika przy ulicy Klonowej 

w Koniecpolu 

5. zwiększenie planu dochodów  w rozdziale 60078 o kwotę 275.000,00 zł z tytułu 

promesy na przebudowę drogi Radoszewnica – Teresów 

6. zmniejszenie planu dochodów rozdziale 60016 o kwotę 13,00 zł w wyniku 

dostosowania kwoty dofinansowania  na ulicę Wiejską w Radoszewnicy zgodnie z podpisaną 

umową o dofinansowanie 

7. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 o kwotę 5.088,00 zł z tytułu 

dofinansowania na bezpieczne przejście dla pieszych 

III. zmiany w wydatkach bieżących roku 2019 

Plan wydatków bieżących na koniec okresu objętego informacją  wynosił 34.485.382,82 zł             

i w porównaniu ze stanem na początek roku 2019 wzrósł o kwotę 1.646.970,99 zł. (ok. 5,02%)  

W pierwszej połowie 2019 roku dokonywane były następujące zmiany w planie wydatków 

bieżących: 

1.         zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w  rozdziale 71095 na opracowanie 

strategii rozwoju gminy 

Id: F8074501-8C67-473A-8CF5-9CDF67BD43C2. Podpisany Strona 3



2.        zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale  85154 na dotacje dla 

stowarzyszeń 

3.       zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł w rozdziale 85154 na wynagrodzenie 

komisji AA  

4.       zwiększenie planu wydatków o kwotę 347,43 zł w rozdziale 85215 – rozdysponowanie 

dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 

5.       zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 w rozdziale  90005 – na opracowanie 

planu gospodarki niskoemisyjnej 

6.       zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.857,01 zł w rozdziale  92109 – na zakup energii 

elektrycznej do Centrum Społeczno Kulturalnego 

 

7.        zwiększenie wydatków o kwotę 355.000,00 zł w rozdziale 90002 na wydatki związane z 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

8.      zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 4.079,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadania zleconego 

9.      zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 57.610,00 zł  na dożywianie 

10.       zwiększenie planu wydatków  w rozdziale 01095 o kwotę 2.000,00 zł na zakup nagrody 

w konkursie "Ekologiczna zagroda" 

11.       zwiększenie planu wydatków  w rozdziale 92105 o kwotę 2.000,00 zł na wydatki dla 

Sołectwa Wólka  

12.       zwiększenie planu wydatków w rozdziale  85295  o kwotę 75.550,00 zł – na realizację 

programu Senior+ (moduł II) 

13.       zwiększenie planu wydatków w rozdziale  90004  o kwotę 10.000,00 zł – na utrzymanie 

zieleni miejskiej 

14.        zwiększenie wydatków  w rozdziale 70005 o kwotę 56.500,00 zł na zamontowanie 

zbiornika na gromadzenie nieczystości płynnych przy nieruchomości w Starym Koniecpolu 

(6.500,00 zł) oraz na wykonanie dokumentacji związanej z odbiorem budynku przy ulicy Armii 

Krajowej w Koniecpolu 

15.        zwiększenie wydatków w rozdziale 75405 o kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie 

zakupu psa tropiącego dla policji 

16.       zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 22.000,00 zł na diety dla sołtysów. 

17.          zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem 

na realizację zadania zleconego 

18. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75113 o kwotę 13.693,00 zł z przeznaczeniem 

na realizację zadania zleconego 
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19. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 60.000,00 zł  na dożywianie 

20. zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 35.000,00 zł  na zakup usług 

od innych jst 

21. zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 300,00 zł  na zadanie zlecone 

22. zwiększenie planu wydatków  w rozdziale 85415 o kwotę 73.440,00 zł na pomoc 

materialną dla uczniów 

23.     zwiększenie planu wydatków  w rozdziale 85215 o kwotę 331,66 zł na wypłatę dodatków 

energetycznych 

24. zwiększenie planu wydatków w rozdziale  70005  o kwotę 15.000,00 zł – na wykonanie 

audytu energetycznego mieszkań socjalnych 

25. zwiększenie planu wydatków w rozdziale  75411  o kwotę 5.000,00 zł – na wpłatę do 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

26. zwiększenie wydatków  w rozdziale 85154 o kwotę 59.500,00 zł na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

27. zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 10.000,00 zł na wkład własny do 

pozyskanego dofinansowania na doposażenie Domu Kultury w Koniecpolu 

28. zwiększenie wydatków o kwotę 306,00 zł w rozdziale 85503 na zadanie zlecone (Karta 

Dużej Rodziny) 

29.         zwiększenia wydatków o kwotę 273.585,00 zł w rozdziale 80104 na upowszechnianie 
wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego  
30.         zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 184.105,04 zł na wypłatę  

dodatku do paliwa dla producentów rolnych oraz na koszty obsługi. 

31.        zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75113 o kwotę 22.750,00 zł na  organizację 

wyborów do Parlamentu Europejskiego 

32.       zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 126,00 zł na program „Karta 

Dużej Rodziny” 

33. zwiększenie planu wydatków  w rozdziale 85395 o kwotę 95.509,94 zł na projekt pn. 

"Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” 

34. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 202.775,00 zł na projekt pn. 

"Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol"  

35. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 51.000,00 zł na zakup 

materiałów, wyposażenia i usługi remontowe 

36. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 49.649,84 zł na zakup usług 

pozostałych (wyłapywanie bezdomnych psów) 
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37. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75212 o kwotę 1.000,00 zł na zakup 

wyposażenia do magazynu obrony cywilnej 

38. zwiększenie planu wydatków w rozdziale  92109 o kwotę 5.000,00 zł na  dotację 

podmiotową dla Domu Kultury w Koniecpolu 

39. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 63003 o kwotę 8.994,99 zł na wyposażenie 

altan. 

40. przeniesienie wydatków z rozdziału 60016 w kwocie  600 zł i z rozdziału 90095 w 

kwocie 10.341,54 zł do rozdziału  92109, a  także przeniesienie z wydatków bieżących na 

wydatki majątkowe kwoty 8.854,92 zł w rozdziale 90095 w związku z wnioskami sołectw o 

zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego  

41.       zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu 

nienależnie pobranego zasiłku okresowego 

42.         zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 20.000,00 zł na dożywianie 

43.       zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 6.360,00 zł na bezpieczne 

przejścia dla pieszych 

44.     zmniejszenie planu wydatków w rodziale 75412 o kwotę 4.824,00 zł na zakup materiałów 

Zaplanowane wydatki bieżące wykonane zostały w 49,80 %. 

IV. zmiany w wydatkach majątkowych roku 2019 

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu objętego informacją  wynosił 15.565.468,03 zł          

i w porównaniu ze stanem na początek roku 2019 wzrósł o kwotę 2.085.119,91 zł. (ok. 15,47%)   

W pierwszej połowie 2019 roku dokonywane były następujące zmiany w planie wydatków 

majątkowych: 

1.          zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wydatków w rozdziale 92601 na opracowanie 

projektu termomodernizacji hali sportowej 

2.         zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 24.000,00 zł na wymianę źródeł 

ciepła u mieszkańców  

3.         zwiększenie o kwotę 183.650,00 zł wydatków w rozdziale 85295 na utworzenie i 

wyposażenie placówki w ramach realizacji programu Senior+ 

4. zwiększenie o kwotę 747.500,00 zł wydatków w rozdziale 85505 na utworzenie żłobka 

5.         zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł wydatków w rozdziale 90095 na zagospodarowanie 
terenu nad zalewem w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 
 
6. zwiększenie o kwotę 668.600,00 zł wydatków w rozdziale  60014 na budowę chodnika 

przy ulicy Klonowej w Koniecpolu 
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7. zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł wydatków w rozdziale 80148 na stołówki szkolne 

8.         zwiększenie o kwotę 344.750,00 zł wydatków w rozdziale 60078 na przebudowę drogi 

Radoszewnica – Teresów 

9. zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł wydatków w rozdziale 60016 

10.         zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003 o kwotę 8.994,99 zł  na zadania pn. 

„Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie 

infrastruktury turystycznej – budowa altany” oraz „Utworzenie stałej infrastruktury 

edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej” 

11. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 5.000,00 zł na wydatki 

inwestycyjne dla Centrum Społeczno Kulturalnego 

12. przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 8.854,92 zł w 

rozdziale 90095 w związku z wnioskiem sołectwa Wąsosz o zmianę zadania realizowanego w 

ramach funduszu sołeckiego. 

13.     zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 17.760,00 zł na bezpieczne 

przejścia dla pieszych 

Zaplanowane wydatki majątkowe wykonane zostały w 16,79 %. 

Realizacja przedsięwzięć oraz ich zmiany 

Stopień realizacji wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w pierwszej połowie 2019 roku 

przedstawia poniższa tabela. 

Lp.     Nazwa  Plan na 2019 r  Wykonanie     % wyk. 

1 2 3 4 5 

1 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych – Obywatel IT 

112.000,00  102.299,98 91,34  

2 
Utworzenie świetlicy środowiskowej 
przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu 

154.801,45 83.138,48  53,71  

3 

Rewitalizacja społeczna poprzez 
aktywizację zawodową mieszkańców 
Gminy Koniecpol 

95.509,94 0,00  0,00 

4 

Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w 
Gminie Koniecpol – aktywizacja 
zawodowa mieszańców 

202.775,00 0,00 0,00 

5 
Przebudowa ulicy Wiejskiej w 
Radoszewnicy 

307.722,73 0,00  0,00  

6 

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej i zastosowanie 
odnawialnych źródeł ciepła w Zespole  
Szkół Nr 2 

1.522.436,80 0,00 0,59  
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7 
Słoneczne dachy dla mieszkańców 
gminy Koniecpol 

213.100,00 0,00  0,00 

8 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i sieci wodociągowej w 
Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap 

2.004.991,76 461.729,76  23,03  

9 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i sieci wodociągowej w 
dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji 
etapu I budowy kanalizacji w 
Koniecpolu 

4.394.052,12 0,00  0,00  

10 
Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy 30.000,00 0,00  0,00  

11 
Wdrożenie do realizacji planu 
gospodarki niskoemisyjnej 

40 000,00 0,00  0,00  

12 
 
  

Parking na ul. Mickiewicza  15.000,00 0,00 0,00  

13 

Zadanie inwestycyjne w ramach 
rozwoju małej infrastruktury  Sortowo -  
Rekreacyjnej  o charakterze  
2018)wielopokoleniowym  OSA – 
edycja 2018) 

130.000,00 0,00 0,00 

14 

Projekty modernizacji i budowy dróg w 
Gminie Koniecpol  

250.000,00 0,00  0,00  

15 
Przebudowa ulicy Kolejowej w 
Koniecpolu 

901.662,00 0,00  0,00  

16 
opracowanie projektów zmian 
zagospodarowania przestrzennego 

4.500,00 4.500,00  100,00  

 

Ponadto na dzień 30.06.2019 roku w końcowej fazie realizacji były również następujące 

przedsięwzięcia: 

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych 

źródeł ciepła w Zespole  Szkół Nr 2 

 Zadanie inwestycyjne w ramach rozwoju małej infrastruktury  Sortowo -  Rekreacyjnej  

o charakterze wielopokoleniowym  OSA – (edycja 2018) 

W pierwszym półroczu 2019 roku wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach: 

1. W przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w 
Koniecpolu", która polega na zwiększeniu limitu roku 2019 oraz limitu zobowiązań o 
kwotę 42.301,44 zł 

2. W przedsięwzięciu pn.: "Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu” uzupełniono limit 
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roku 2019 w kwocie zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym tj. 901.662,00 zł. 
 

3. W przedsięwzięciach pn. „Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego 
polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany” oraz „Utworzenie 
stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej” 
zmniejszono do zera limity wydatków na rok 2019 i zmieniono łączne nakłady 
finansowe odpowiednio  do kwot 24.068,90 zł i 61.536,94 zł, a także zmniejszono do 
zera kwoty limitów zobowiązań. 
 

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.  "Rewitalizacja społeczna poprzez 

aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol”, gdzie: 

jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol 

okres realizacji: lata 2019-2020 

Łączne nakłady finansowe: 149.303,50 zł , w tym 95.509,94 rok 2019; 53.793,56 rok 

2020 

 

5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie 

Koniecpol", gdzie: 

jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol 

okres realizacji: lata 2019-2020 

Łączne nakłady finansowe: 310.575,00 zł , w tym 202.775,00 rok 2019; 107.800,00 rok 

2020. 

 
Zmiany dochodów i wydatków w roku 2020 prognozy 

Początkowo zwiększono plan dochodów bieżących roku 2020 o  kwotę 200.000,00 zł oraz plan 
wydatków majątkowych na nowe zadania inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł. 
 
Następnie, w roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol w zakresie 

dochodów i wydatków  dokonano następujących zmian: 

Zwiększenie dochodów w 2020 r. 155.836,79 zł 

w tym:  

Zwiększenie dochodów bieżących 155.836,79 zł 

Zwiększenie dochodów 
majątkowych 

0,00 zł 

Zwiększenie wydatków w 2020 r. 155.836,79 zł 

w tym:  

Zwiększenie wydatków bieżących 161.593,56 zł 

Zmniejszenie wydatków 
majątkowych 

5.756,77 zł 

Nadwyżka (plan) po zmianach 1.226.524,00 zł 

Zmiana przychodów 0,00 zł 

Zmiana rozchodów 0,00 zł 
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Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą: 

1. zwiększenia planu dochodów  w rozdziale 85395 o kwotę 53.426,79 zł z tytułu dotacji 
na projekt pn. "Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy 
Koniecpol” 

2. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 102.410,00 zł z tytułu dotacji 

na projekt pn. "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol"  

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą: 

1. zwiększenia planu wydatków  w rozdziale 85395 o kwotę 53.793,56 zł  na projekt pn. 
"Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” 

2. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 107.800,00 zł z tytułu dotacji 

na projekt pn. "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol"  

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą: 

1.         zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na nowe inwestycje o kwotę 5.756,77 zł 
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