
Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Zalządzeaie Nr 3712015

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 28 maja 2015 roku

§1.

Zrnienia się plan dochodów jednostki buóżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.

ZŃeńa §ę plan wydatków jednostek budzetowych zgodnie z załącarikami Nr 2 - 2 a .

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4,

Zanądzeue wchodziw Ęcie z dniem podjęcia.

w spr. : zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (.t.Dz,U. z ż013 r. poz.594 ze złn.) oraz art.247 llst. Iiań-249 ustawy z dnia

2? sierpnia 2009 r. o finarrsach publicznych (.t. DzU. z 2013 t. poz. 885 ze zm.).
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/er Ń,{
Nazwa jednostki splawozdau,czej tJ rząd Miasta iGminy
Nr dokumentu 37lzai5
Data podjęcia 2015{5-28
Rodzaj Plan dochodó\,y

kjch oraz środkóW, o których mowa w ad,s ust,1 pkt 3 o€ż ust, 3 pld 5 i6
lub platności w ramach budżetu środków europejskich, z vryłączeniem

oraz środkórry, o których mowa w ań.5 ust,1 pK 3 oraz ust.3 pK 5 i6
, lub płatności w ramach budżetu środkóW europe.jskich, Z wyłączeniem

Razem: 141
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Miasta i

materjałów i Wyposażenia

uslug remontowych

usług pozostałych

olaz płatności, w tym Wyhoźystanych n,eżgoonE z
lub wykolzystanych z naruszeniem procedur, o,|dórych

W ań, 184 Ustawy, pobranych nienaleznie lub W nadmiernej

usłUg lemontowych

usług pozostałych

na Państvr'owy Fundusz Rehabi|itacji osób Niepełnosp€wnych

Uślug pozo§tałych

na lakłado\^y fundusz śWiadczeń socialnych

KnaI
zadań

Usług pozosta}ych

inwestycyjne jednostek budżeiovlych

tofi.§vl,
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inrveśycyjne jednośek budżetovłych
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&rr. Ń łn,
l:I dokumentu 3712015

Data podjęcia 2015ł5_28

Rodzaj P|an WydatkóW

osobowe pracownikóW

na ubezpieczenia społeczne

osobowe pracovr'nikólv

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

usłuq pozostałych

osobowe pracownikóW

na ubezpieczenia społeczne

osobowe pracownikóW

osobowe praco\Ąników

\Ąrynagrodzenie roczne

Wynagrodzenie roczne

na ubezpiecżenia społeczne

na Ubezpiecżenia społeczne

materiałów i Wyposżenia

materiałów i Wyposażenia

usług pozostalych

usłuq pozoslałych
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