
Bumtistrz h8iasta i §rniny
i[oniecpol

żarządzenie Nr 4912015

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 23 lipca 20 1 5 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (i.t.Dz,U. z2013 r. poz.594 ze zm.) orv arl.247 uś. 1iart.249 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.t, Dz.IJ. z2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 1,

Zńeńa się plan dochodów jedńostki budżetowej zgodńe z załącznikiem Nr 1 .

§2

Zmienia §ę plan wydatków jednostek budZetowych zgodnie z zńącarikami Nr 2 - 2 b .

Q J,

Wykonanie zarządzeńa powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4.

Zuządzeńe wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Nazwa jedno§tki sprawozdawczei Urzad Miasta i Gminv
Nr dokumentu 49I2o15

Data podjęcia 2015a7 -23
Rodzaj plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść KWota

751 10 ,il

2o1o
Dotacle celowe otżymane z budżetu pańshva na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji lządowej oraz innych zadań zleconych ominie (związkom
qmin) ustawami
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2o1o
lJotacle celowe otazymane z budźetu państw€ na reallzację zadań b@zących z
zakresu admini§tracji rządowej ora2 innych zadań zleconych gminie (żwiązkom
qmjn) ustavvami

179 98

85206 ,;, ;, ; 9;375,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiuację Własnych zadań
cieżacvch qmin lzwiązków qmin) 9 375,00
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2o10
Dotacje celowe ólżymane z budżetu panstlva na realEację zada^ bĘżącycn 2
zakresu administracji lządowej oraz innych zadań z|econych gminie (związkom
]min) Ustawami

B 344,00

85214 i l pomoc:w' rdki na ubęzpieczenia sm i ,entovve ; 47,

2030
Dotacje celowe alżymane z budżetu państlva na realżację Własnych zadań
cieżącvch qmin (zwiazków amin)

47 100,00

852,16 esiikj:slałe ,

2030 lJotac]e celowe ollzymańe z budżetu panstlva na lea|zaclę własnych zadan
bieżącvch qmin (zwiazków qmin) 26 343,00

Razem: 99 233
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Nazwa jedno§tki §prawozdawczej Urząd Miasta iGminy
Nr dokumenlu Lslzo15
Data podjęcia 2015{7-23
Rodzaj Plan wydatków

i odszkodowania wypłacane na żecz osób Flzycznych
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Nazwa jednostki 5prawozdawczej sko _ Gminny ośrodek Pomocy spolecznej
Nr dokumentu 49120l5
Dala podjęcia 2o,15Ą7 -23
Rodzaj Plan \YydatkóW

Razem: 91 162,
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Nazwa lednostki sprawozdawczej zespoł szkół Nr 1 w koniecpolu
Nr dokumentu 49l2o15
Data podlęcia 2o15Ą7 -23
Rodzaj Plan wydatków

Razem: 179,98
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