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Miasfa i Gminv

Koniecpol Zanądzenie Nr 81/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 5 pździernika 2015 roku

w spr. : zmiany planów finansowych jednostek budZetowych na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządże
gminnlłn c.t.Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) onz art.247 uś. 1iart.249 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.t. Dz.U. z2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 1,

Zńeńa się plan dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§2.

Zmierua się plan wydatków jednostek budzetowych zgodnie z zńącznikami Nr 2 - 2 c

§3,

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.
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Nazwa jednostki sprawozdawczei Urząd Miasta iGminy
Nr dokumentu Blr20l5
Data podięcia 2015_10ł5

plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść KWota

I
80101 l

2030 Dotacje celowe otżymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżacvch amin (zwiażków amin)

4 250,49
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2030
Dotacje celowe olźymane z budzetu panstwa na realżac]ę l/!łasnych zadań
bieżacvch qmin (zwiazków qmin) 5 421 ,oc

&5215
: : , i,325,2?

2o1o
Dotacje celowe otźymane z budżetu państwa na realizację zadań bleżących z
zakresu administracji żądową olaz innych zadań zleconych gminie (zwjązkom
qmin) ustawami

1325,27

2o3o ljotacle celowe ollzymane z budźetu panstwa na realzaqę Własnych zadan
)ieżacvch qmin (zwiazkóW qmin) 53 904,00

:,€ ,415 l dła uczniów

2o4o
Ljotacje celowe otrżymane z budżetu pansNva na reallzac]ę zaclan bEzących
,min z zakresu edukacyjnej opieki Wychowawczej finansowanych W całości przez
budżet państwa W ramach programóW źądowych

9 363,33

Razem: 71 6,|
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Nazwa iednostki sprawozdawczei Urzad Miasta i Gminv
Nr dokumentu uI2a15
Data podjęcia 2015-,l0.05
Rodzaj Plan wydatków

Razem: - 1 325,27
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Nazwa iednostkł sp.awozdawczei eisko _ Gminnv ośrodek pomocy spolecznej
Nr dokumentu 8112015

Data podjęcia 20l5-10.05
Rodzaj PEilłydaików

Razem:

BesTia
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Nazwa jednostki sprawozdawczej ]espoł szkoł Nr l w koniecpolu
Nr dokumeńu Blr20l5
Daia podiecia 2015-10ł5
Rodzaj Plan wydatków

Razbm: 4 683,
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Nazwa iednostki sprawozdalłczei zespol szkól Nr 2 w Koniecpolu
Nr dokumenlu Blr20l5
Data podjęcia 2015-10ł5
Rodzaj Plan wydatków

Raz§m: 8 930,
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