
Bunnistl,ł l!|iłstł i lirniny
ł(oniecnnl Zltządzenie Nr 9412015

Bumistna Miłsta i Gminy Koniccpol

z dnia 4 listopada 2015 roku

w spr,: zrniany planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.

Na podsłałvie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie
gninnym (.t.Dz.U. z 2013 r . poz.594 ze zln.) oraz aft. 247 ust. liaft.249 ustawy z dnia
27 sierpńa 2009 r. o finansach publiczrych 0,t. Dz.U. z20l3 t. poz. 885 ze zrn.).

§1.

Zmie,nia się plan dochodów jednostek budżretowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.

Zmienia się plan wydatków jednostek budzetowych zgodńe z zńącz,titkalni Nr 2 - 2 b ,

§3.

Wykolanie zwządznńa powierza się §kańnikowi Gminy.

§4.

ZuząĄz,ąiewcllodńw Ęae z driern podjęcia.



Jń.Ńł

oźeł Rozdział Paragraf TI€ść Kwota
,t00 Wylwarzanic i zaopetrt/wanb w energĘ elektryczną, gaz i wodę 129 Mt,00

4ó078 Usurłianie skutkóry kĘsk żyY,iołourch 129 8/to,00

2mt) Dotacje celowe ołrzra{rirr€ z buźefu państlva na r€alĘacJę ,/{la€nyc zadan
bigżacvń qmin hriu kó,v omin)

1298/l(),m

75o Administracja publiczna 3 265,00

7ffi11 Urzędy tK*rwódzkie 3 265,m

2o1o
Dóde c€lowg drzyrwl€ z hJdżfu pąlt§l,iYa na ra|izaclę zadań b,@ycn z
zakr6u administracji @i al@. innych *ń zhconyó gminb (zv{iąa(om
Emln) uśćavrami

3 265,00

7il Bezpbczeńslwo publiczne i ochrona przeciwpoża.owa 20160,00
7u7a u6uwanie 3kńkórv k|€k a/łiolowych 20160,0c

2cEl0
Dotacie celo,E dl4rfęrl€ z budżd! p8lt§tt/Va na r€alizaqę \ł6nych zadań
!ieżgcv.ł! dmin lzwiazkół omin)

20 160,0c

a52 Pomoc społeczna 5 395,00

85219 ośłodki pomocy §polecznei 5 395,m

2oo0 Dotacje oelo|€ afu7yrEne z blxrźetu pan€iu€ m r€a|źację ,Masnycń zadań
bi€żacvch dmin ła,iażlów omin)

5§5,m

854 Edukacyina op-leka wychowawcza 3l16,67
8&ll5 pomoc maŃerblna dla ucznłrw 3116,67

nĘ DoOacF c€lo!,ve drzyman€ z hjdżełu pańsfua na nxtizacdę zadań Heącyctl
gmin z zake§u edul€cyjrci opieki wyóomwczej finansowanyó w całości przez
budźet peń8tvia w Emach proo.amów rządo|Yych

3 116,67

Raz€m: 16l
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Jol. Ńr'&

W RoEdzid Paragraf Trećć Wańóć

il0o rvtńUar:anle l zaopaa]yłanle, en rgĘ .l€ld.yczn& gEz l §ode l29 8ao,00

40078 Usu$/anie skutków k]6k Ą/iyiołowych
,l29 840,00

421o Zakup .nat€lidół i vrypo€ażenh 30 (m,00

4M zakup enerdi 15mo,m

4i}oo zakup u§ług pozo6$/ń 84 840,00

750 Mmlnbtrad. pobllczm 3 285,00

7&11 Uzędy vóielń&kie 3 265,0c

Ę1o Jvynagrc&gnia oGobołe pracoumi|ów 3 265,0c

75l B€pl€cz€furrc publlcztre l odrona pź§clwpożarsva 20160,00

7g7a U€ v€nie 3kutlów kĘ§k żyrłiołouryó 201m,m

e)3o Różn6 wydath rE rżecz oób flżygryó 20 1@,00

Ryszard Suligd
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Raż3m: 5
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REuem: 3 116,
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