
BurmbĘllasta iGminy
Koniecpo! zarządzelie Nr 78/20ló

Burmistrza Miasta Gminy Koniecpol
z dnia l0 sierpnia 201ó roku

w spr.: zmian budZetu gminy Koniecpol na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekstjednolity Dz.U. z2016r.poz.446), arr.257 ust.1 i 3 ustawyz dnia
27 sierynia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednoliĘ z 2013 r.DzU.poz.885 ze zm.)

§ 1.

\, zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.

Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z zńącnlkiem Nr 2.

§3.

Zmienia się dochody zwiąane z realizacją zńan z zakresu administracji rządowej i innych
zadń zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4.

Zmięnia się wydatki zńązale z realizacją zadarl z zaklesu administracj i rządowej i innych
zadń zleconych odrębnl,rni ustawami zgodnie z załączrrikiem Nr 4.

§5.

Wykonańe zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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NeaE iedno6lki spraurEdatvczq (oNlEcPoL
Nr dolGmenfu 7u2o16
Data podięcia 20l6{,&10
Ro(żai plBn dochodóp

Dzial Paragral Treśó Kwota

2o,1o
)otage celowe ot"żymane z budżetu państwa na Ealizaqę zadań bieżącydl z zakresu
administradi rządą,vej oraz innyń z€d.ań źef,f,'lyó gminie (a^liękom gmin, związkom
po^/iaiow§qminnvm) ustawami

/r3 916,76

Razern: /li| 916,76
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Wydatki związane z rcalizaąą zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

ŃJ Ń,l tł

Dział Rozdział Paragral Treść Przed zmianą zrniana po zmianie

łsa.,]l80101 0,00

2820 Dotacja celowa z budźetu na finansowanle lub dotinansowanie zadań
zleconvch do realizacii stowarzvszeniom 0,00 4 994,68 4 994,68

4210 Zakup materiałóW i Wyposazenia 0,00 434,8O 434,80

4240 Zakup środkóW dydaktycznych i ksaążek 0,00 38 487 ,28 38 487.28

4o4o Dodatkowe Wynagrodzenie roczne 6 000.0c 1289,00 4 711,oo

42,1o Zakup materiałóW i Wyposażenia ,1 500,0c 500,00 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 557,0c 2 289.oa 8 846,00

441o Podróże służbowe krajowe 1000.0c - 500,00 500,00

470o szkolenia pracownikóW niebędących członkami korpusu służby c\Ąrrilnej 2 000,0c 1000,00 1000,0c

Razem: 8 597 630,55 43 916,76 8 641 547 ,31
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Dochody związane z rcalizaąą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

eil. Ń,{ b

Dział Rozdział Paragraf Tr€ść Przed zmianą zmiana po zmianie

80101 sżkd§iibod§iżidó\io l]]:i], 0,0€ 43 916,76 43 916,76

201o
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaqę zadań
bieżących z zakresu administracji lządowej oraz innych zadań zleconych
1minie (zwiazkom qmin, zwiazkom powiatowo-ominnvm) ustawami

0,0c 43 916.76 43916,76

Razem: 8 597 630,55 43916,76 8 641 547,31

IiySZ.ard Suligźr


