
Bun,nistn Miasta i Gminy

Koniecpol

Załządzenie Nr 4ó12015

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 17 lipca 2015 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 $taw zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (i.t. Dz. U. z2OI3 t. poz.594 ze zm.) oraz art.247 ust. I i art.249 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.t. DzU. z 2013 r- poz. 885 ze zm.).

§1.

Zmienia się plan dochodów jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.

Zńeńa się plan wydatków jednostek budZetowych zgodnie z załącznikami Nr2 -2b .

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4,

Zuządzenle wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Nazwa jednostkl sprawozdatvczej rzad Miasta iGminy
Nr dokumentu 46t2015

Data podięcia 20,r547 -17

Rodzai plan dochodów

oraz środkóW, o których mowa W ań,5 ust.1 pkt. 3 oĘz ust, 3 pkt 5 i

ustawy, lub Płatności W ramach budżetu środkóW europejskich, z Wyłączeniem

administracji lządovlą orcz innych zadań zleconych gminie (zwiąkorn
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Nazv/a iednostki 5Drawozdawczei Urząd Miasta iGminy
N. dokumentu 4612015

Data podjęcia 201547 -17

Rodz. Plan Wydatków

Dzial Rozdział Paragraf Treść Wańość

60o1 ]e gmlnne :, ' ' o,oc

421o Zakup maleriałów i Wyposażenia 76 000,00

4270 zakup usłU9 remontowych _ 50 000,00

6660

Zwroty dotacji oraz płatności, W tym Wykorzystanych niezgodnie z
pęeznaczeniem |Ub Wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa W ań, 184 ustawy, pobranych niena|eżnie lub W nadmiernej
Wvsokości, dotvczące WydatkóW majątkowych,

- 26 000,0c

tała działalność , , , l", ": ,

6207

Dotacje celowe W ramach programów f]nansowanych z udaałem
środkóW europejskich oraz środkóW, o których mowa W art. 5 ust, 1 pkt 3
)raż ust, 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności W ramach bL]dżetu środkóW
_.uropejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowEnych w paragrafie
625

746 a75,a5

6209

Dotacje celowe W ramach programóW finansowanych ż udziałeń
środkóW europejskich oraz środkóW, o których mowa W art 5 ust, 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności W ramach budżetu środkóW
europejskich, z Wyłączeniem WydatkóW k|aśyfikowanych W paragrafie
525

136 855,00

75ó2: , :. l m:gSS;

6640

Dotacja celowa pźekazana jednostce samoźądu terytorialnego przez

nną jednostkę samorządU terytorialnego będącą instytucją Wdrażającą
na inwestycje iżakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umóW)

136 855,00

0ślłiątł. l 
V{

Śzkoły,pods ń/oW€ '| , l:'. ,,,, ,,,gt xl,80,Jo1 ,

2590
Dotacja podmiotowa z budźetu dla publicznej ]ednostki systemu ośWEty
prowadzonej pżez osobę prawną inną niż jednostka samoęądu
ter\.torialneqo lub przez osobe flzyczną

3 000,00

: 85215 ]

3110 S adczenia społeczne 504,51

4300 Zakup usług pozośtałych 10,09

749 590,45
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Nazwa Jednostki §prawozdawcz( ze§poł szkoł N.l w Koniecpolu
Nl dokumentu 4612015

Data podlęcia 2o15Ą7 -17

Rodzaj Plan wydatkóW

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

nAi§TFłż:

BesTia strona 1 z 1



&otr. Ńru łb

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
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