
BurmistnMiasta iGminy
Koniecpol

ZaIządzenie Nr 9212015

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z.dnia 29 października 2015 roku

w spr.: zmiany planów finansowychjednostek budZetowych na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 plrt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o s aanorądńe
gminnym (i.t. Dz. U. z 2073 r. poz.594 zezm.) oraz ari.247 ust. 1iart.249 ustawy z dnia
27 sierpńa 2009 r. o finansach publicznych (.t, Dz.U. z 2013 t. poz. 885 z.e znrl.).

§1.

Zmienia się plan dochodów jednostek budź:etowych zgodńe z zdącznikiem Nr 1.

§2.

Zmienia się plan wydatków jednostek budżetowych zgodńe z załącz,nlkami Nr 2 - 2 c ,

§3.

Wykonaniie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4.

Zuądr.ełie wahodń w źryae z &ltem podjęcia.
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Ńrł /&el,-

-Dział Rozdział Paragrat Treść KWota
010 Rolnictwo i łowiectwo 117 636,94

01o,10 lnfraslruldura Wodooi€ou/a i sanilacy.ina 9!€i 6 000,00

D960 ovzymane sPadki, zapisy i darowizny W postaci pieniężnej 6 0m,00
01095 pozostała działalność 1l1 636,94

077o wpłaty z tytt u odpatn€o nabycia prawa Masności oraz prawa ułłkowania
rrieczystąo nieruchomŃci 1 350,00

X1o
Dotacje celow€ Ńzymane z bućetu państw€ na realża.k zadań bieĄcyń z
.akesu administracji ęĄdotlą o(ą_ innych zadań żeconych gminie (aĄ/iąkom
łnin) uśa,ł,€mi

11o 286.94

400 Wytwarzani€ i zaopatrytwanie w energig elektryczną, gaz i wodę 35 000,00
ĄŃ7a Usuwanie skutkóW klęsk żywiołowych 35 0o0,oc

27,1o
Dotaqa celolr.a otęymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mięjzy
iednosłłami §amolządu terytorialnego na dofrranso,/r.anie Wlasnych zadań
bieżĄcyd.1

35 (m,Oc

700 Gospodarka mieszkaniowa - 11 350,00
70005 3ospodarka gruntami i nieruńomościami ,1,1 350,0c

o470 www z oW za tNlały zarzĄd, U4^kowanie, służebnćó i użytkotł/anie
łieczyste nieruchomości

,l0 00o,0c

o77o /vpaty z tyttlłu odpłatnąo nabycia prawa vłasności oraz prawa użytkowania
Meczystego nieruchorrłości

,l 35o,0c

750 Administracja pubIiczna 23 000,00
75095 pozGtała dżiałalność 23 000,00

@7o y'Vpływy z ńżnyń dochodów 23 000,00

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
iednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
z]siążane zich poborem

0,00

7560,| /Vpływy z podatku dochodov€go od osób fizyczrryń _ 5 000,00

0350 Podatek od działalności gośpodarczE' osób flzyfznych, opłacany h/ formie kańy
}odatkowei -5o@,m

75615
Wpłyvly z podatKu rohąo, podatlQ ląśnąo, podatku od czynno.gi
cy|,iilnopralw}ych, podątków i oŃt lokalnych od o§ob prawnyń i innyń
iednostek organizaryinvń

150,00

0690 Wpły}ły z różnyrh opH 150,m

75616
Wplywy z podątku rolnąo, podatku l€śnąo, podatku od §pądkół i darąryżn,
podatku od czynności cywilno-pa^lnyó ora podatków i opłat lokahryń od osob
fizy€nych

4 850,00

o360 Podatek od spądkóW i darorżn _ 5 000,00

0430 l/vńwy z optaty taĘoM€i 6 000,00

05m Podatek od czynnŃci cyłilnopravrnydl 14 000,00

0690 Wpływy z óżnyń ońt _,l50,0c

0910 odsetki od nieteminowyci Wpłat z tytJłu podatkóW i opłat 10 000,oc

852 Pomoc społeczna 35 564,00
85216 zasłki słałe 33 564,0c

T§ Dotac}? celov,te dżymane z budźetu !€ńst!ł€ na rĘlizację ńa§nyń zadań
bieĘcyó gmin (u,iiązkóW gmin} 33 564,00

ffim uśługi opiekuńcze i spec.ialistyczne u§Ęi opielcłńcże 2 000,00

o83o /fpłyvły z u§ug 2 000,0C

8tt Edukecyina opieka wychowawcza 50 000,00
83t15 pomoc mateńlna dla uczniów 50 m0,0c

2o3o D&qe cel6!€ Ńzymarc z budźefu państYE na r€lizację vt{asnych zadań
bieźacyó qmin (zriązków qńn'} 50 0@.0c

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110,00
90002 G6podar*a odpadami 1010,0c

06§0 Nplyw z ńżlyń o*d. 900,0c

091o ods€&i od nieterminą!,yń wpłat z tytdu podatków i opłat 110,0c

si.ona 1 ż 2



ilazwa Jednoslki sprawozdawcżel urząd Mlasta l Gminy
Nr dokumeŃu ,2ł2015
odta podjęcra 20t5-10-29
Rodzal plan dochodów

9m19 r'vpływy i Wydatki zwiąane z gromadzeniem środkóW z opłat i kar za korzyEhnie
ze środo\ł,iiska

- 900,0{

0630 r'VpłWy z ńżnyó opH -gm,ff

Rażem: 24s

BesT€ śłone2ż2



Uń. ł.Jri J
tlaz\.ra jedEGstki sprawoZdaviczej Urzad Miasta iGrnlnv

do_ĘUm€ntu g2l2a15

Data podi9cia 20l5_10_2s

Roiraj Płan WydatkóW

103 124,

Wydatki na rzecz osób flzycznych

plzez osobę prawną inną niż jednostka samoEądu

vzez osobę prayr'ną inną njż jednostka samorżądu

stlona 'l z2



|i;zwaJedno§tki s p rav?ozdawcz€j Urzad [{iasta iGminy
i.lr doiumentu s2ł2015
}ąta podięcia 20l5-10-29

Plan &,ydatków

oraż płatności, w iym \ĄYkolżystanych nleżgodnle z
lub \łrykolzystanych z naruszeniem procedur, o których

W ań, 184 ustawy, pobranych nienależnie lub W nadmiernej

Razem: ,166 576,92

BesTia svorń 2z2



Jfi. Ńn &w
Naafla Jd no§tki § prawozdawczej sko - Gmlnny ośrodeł Pomocy spoleczngl
Nr do&um€ntu s2l2o15
Data podjęch 2o15-1r-29
Rodzaj Plan wydaików

Razem: 33 564

lsTRz

BesTh skona 
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&aT ł,|r, Ab

metod pracy dla dzieci i ry{odzisł W §zkołach podstawo!,vyó,
lic€ach €ólnokształcących, liceach proril$ranych i

pomocy naukowych, dydaktycalyó i ksĘek

lsTRz

BesT!a sfona 1 ż l



Ęr. rf* ł "

Dźd Rozdził Paragra' Trc§' Wańość

85/t Edukac}cna oplćka wychowawcża 50 000,00

85415 pomoc matedalr€ d|a ucżniów 50 o00,0c

324a styperdia dla ucznóW 50 00o,0c

BesTb strona l z 
'


