
Bunmistra Miasta i Gminy
7-,alządzenie Nr 932015

Burmighza Miasta Gminy Koniecpol
z dnia 4 listopada 201§ roku

w spr.: zrnian budietu grrriny Koniecpol na 2015 rok.

Na podstawi€ aft. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz,594 zs al.), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia
ż7 ierpńa 2009 r. o finansań publiczrrych (tekst jednolity z 2073 r,Dz.U. poz. 885 ze an.)

§l.

Zńeńa się dochody budżetu grrriny zgodnie z załącznikiem Nr l.

§2.

Zmienia śę wydatki budżetu grniny zgodńe z zdąłm,ikcm Nr 2.

§3.

Zńqlia śę doóody związane z ręalizacJą z.adan z zakresrr administracji rądowej i innych
zadń Ąeaonyah odrębnymi ustawami zgodńe z zńącmibem Nr 3.

§4,

Z$ienia się wydatki związane z ralŁaĄą zńan z zalaezu administracji rądowej i innych
zadń Ąecanych odrębnymi ustawami zgodńe z załącznikiern Nr 4.

§5,

Wykonanie zarądzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§6.

Zuądzeńe wchoda w Ęcie z dńem podjęcia.
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Jar. r,Irr ł

Dzid Paragra' Treść Kwota

4l}0 Wytwarzanb i zaopatryu,anie w eneĘĘ ebktryczną, gaz i wodę 129 840,00

M Dobcjg c€brc otrzymane z bJdżefu pań§tv,a na realizacĘ lł6nych zadań b|€Ę9ycn gmn
:zT,iąków o in)

129 840,0c

75ll Administr.cia publiczm 3 265,00

1o
Dokie celoi€ oy'.lzyrręlr€ 2 budź€fi.l Fństlva m real,izacĘ za€ń b€źących z żlł.śr
rdninisfracii lŃłJ€]i cf?Ż, inny€h zadań zl€conydl §minb (zTlid@m gmin) u6talrami

3 265,oc

7g Bezpieczeństwo publiczne l ochrona przeciwpoŁrowa 20 160,00

2mo Dotacjg ceblłB otrźymgne z hłdż€fil pąHl,va na rea|izację ltła§nyó zadań bieĘęycn gmin
rżwiad(óW omin)

20,160,fi

852 Pomoc społeczna 5 395,00

z)3o DotaoF cebv€ &aynEne z budż€łu pdltstlva na retlizacĘ ,ł*nycfi za@ń bl€ą9ycn gmn
(łviaźó^, qmin) 5 395,m

854 Edukacyina opbka wychowawcza 3116,67

zJĄo
łt celollye d;l4rl€]]E z hxtż€łu palt8{vra na realizacĘ zadań beĘyoń gmin z zak.e§u

?dulffililEi opieki Wyóo!,vav,,auai finansdvanyó W całóci prez buźet palfflra w €mań
rroorEmó,Y rzadotłvch

3 1t6,67

B.§Tia shona 1ż l



Ł ń, Ńnł

DziĘl Re&iał GruF T,€ść Wańość

400 tiĄrtwarzanle l zaopatĘruanle w €n€rglę eleKr}reaĘ gaz l wodę l29 8,to,00

ił0o78 J8uwanb skutk&v k|€k 4/tt id§uryń 129 8,to,0c

Bl PzB ,vy(Hd bie& i€rj.bd€k budżetofych łviąarc z feallzacją ich
*ahjto,vrrch żadań

129 8,to,0c

7& MmlnbtrecJa Bllrlczn. 3 265,00

7fi11 Urzędy V/oja^ódzkie 3 265,m

BlWP łynagrc&enia i §kładki od nich naliczgne 3 265,00

7il B€zdeczeńńvo publtczne l ochrona pJzaclwpożalrya m!60,m

7547a uguwanie skłlótv klęsk żytliolorvych 20 l@,00

B3soF §rriadczenb na rzeoz o€ób Jizy§znyó 201@,m

8t2 Pomoc §pol€czm 5 306,00

85219 osrodki pornocy społ€cżnej 5 396,0c

BlWP ,Vynagrodzenia i sk adki od nich naliczane 5 395,oc

t5,ł Edułacina opbk8 w!/dtowarcza 3l16,6?

8&l15 pomoc materialna dla uczrriów 31,16,67

B3soF śWiadczenia na rze€z osób nzycźrr}Ęh 3 116,67

Raz€m: 161 T16,

B€sTia strorra ,' z 1



Jot. Ńłr b

Dochody związane z reelizacją zadań z zakresu administrecji rżądoflej oraz innych zadań zleconych

Dzlał Rozdzlał Pala§raf T13ść Przed :ml8ną zn{am po zmlanle

7 Mmlnl§t]aala publlczm 3i 75ąm 3 265,00 /o 015,o0

7*11 UrĘdy t ,4rw6dzkie 36 750,m 3 265,0€ .lo 015,00

20.l0
Dokie celo!re otżymane z budżgtu państwa r€ ]ealizaclę zadań
bbących ż zakre§u administracji rądol,ej ołaz innych zadań zlecony€łt
ominie (a/riazkom omin) us€vnmi

36 750,00 3 265,0c ,l0 0t 5,00

Raz€nl: 3 718 383,52 3 265,0( 37216Ę,52
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Wydatki związane z realizecją zadań z zakresu administracji lządowej i innych zadeń zleconyń

DBlal Rozdzld PaĘral Treść PrŻ3d rmlanł zmlana Po zmhnla

750 Mmlnkt]8cJ. publlczm 36 750,m 3 266,00 ł0 015,00

7&11 urzędy v,'(*nń&kie 36 750,00 3 265,00 .lo 015,00

40l0
'VynĘrcdzenh 

osobot€ praoou,nilóW 30 0@,00 3 265,00 33 265,00

RauCm: 3 718 38a},52 3 265,ml 3721 64a,52


