
Surmisttt &lilst* i tTmiłi§
l:.,-1.1,ił,.r,,-.I zLIząMf,Aie Nr E7l2015

Burni§trz& Mia§ta Gminy Koniecpol
z ilnia ż2 pńdzicrliks 2015 rol

w spr.: zmian budżetu gminy Koniecpol na 2015 rok,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustavrry z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie
gminnym ( tek§t jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), ut. 257 ust. 1 u§tawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrrych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U, poz. 885 ze zrrr.)

§l.

Zmienia się dochody budzetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§2.

Zmieńa się wydatki budułtu piny zgodńe z zńączlilkj'em Nr 2.

§3.

Zmiąia się dochody związane z realizaclą zadan z zakesu administracji rądowej i innych
zadań z1ex:nnych odrębnymi ustawami ąodńe z załącz.tttkjem Nr 3.

§4.

Zmienia się wydatki związane z realizaqą zadarl z zakreg.r administracji rządowej i irurych
zadń zlecnnych odrębnymi ustawań zgodńe z zńąsznikiem Nr 4.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skaónikowi Gminy.

§6.

ZarząĄzeńe wchodzi w Ęcie z dntem podjęcia.
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W Roździał Grupa Trećć Wańoćć

761 u]zędy naczemllch oĘanów wladzy pan§hvow€J, l@ntrdi i ochKrny
Drawa oriĘ sadoyrnlc,ttva l0 5{ro,00

75108 ,lvybo{y do sejmu i senatu 10 500.00

B3soF słbdczenia na żecz ośób fźycznych 10 500,00

&l,| oś ata i tY}lchdanie 906,94

€D150

RąliŻ'cla dań wymagaią9ych §tGo.ranb specjalnej organizacji nauki
m€{od pracy dla dzjeci i młodzieł W szkołach podśawolivych,

Jimrraziach, liceach €ólnok§ztałących, liceach prorilotńianych i

§ż(ola€ń za!rcdo,yvó oraz sd(olacłr ańvslvcznvch

906,9a

BlPza tvyddd bilźąc€ lrdno€łek b&tżetołych v ięane z €alizac,ią ich
§tatJt$rrvch zadań 9(b,9{

852 Pomoc spoleczna 339 886,83

§212
§wadczeł}a rodznne, Śwadczenta z funaluszu almentacylnąo oraz
§Kadki na ub€zpieczenia emerytalne i reńov{e z uĘzpieczęnia
sDołecznedo

278 0m,00

BlPzB |,/ydatki t'leą€ lednctek budźEtorych v &ne z realizacĘ ich
stahJtowvch zadań 8 €7,00

BlWP lYynąrcdzenb i sldadki od ni* naliczane 23 000,00

B3soF świadcźenia na rz€cz o€ób flzyoatych 246 903,00

§214 Zasill( l pom@ w natuze oElz sKadlQ na ubezp{rzenla emerylalne l

€nto|rĘ 61 376.m

B3soF świadczenia na rzecz 6ób flzycznych 61 376,00

85215 Doddki mi6zkanio|re 5,10,83

BlPzB Wydatl( bl€ące Jednośłek budżeto,łych zMęane 2 realizacją ich
śautovych zadań 10,o2

B3soF śWiadcźenia na żecz o§ób ftrycznych 5m,81

Razem: 351 293,

BesTia sirona ,l z l
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Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji lządowej oraz innych zadań zleconych

Iżlsl Rozdzlal Parae l.f Tł€śó Prr€d zmlaną zrnlana po zmlanlo

7a1
Urzędy naczetnyctt órganów !^dadzy P.ń§twowc|, kontroll l ochrony
Drrwa oraz radowr c,lwa

69 463,00 l0 500,00 70 903,00

75,108 Wybory do s€imu i sen€tu 10 355,m 10 500,00 20 855,00

m1o
Dohoje celowe otzymano z budżetu państwa na €alizac.ię zadań
bieżących z zak€su admini8tracji źądot€j oraz innych zadań zlecoĄ/ch
ominie (łviazkom qmin) uśat/vami

10 355,00 l0$0,m 20 855,00

80l ośw|ata l rvychowEnl. 51s72,17 008,94 52 E7r,11

80,150

Realizaoja zadań Wymagająaych stogowrnia 3peoj8lnei o€anizacji nauki i

m6!od pacy dla dziąj i r odzieży W sdcłach podstątvovvyah,

limnaziaoh, llce€oh ogólnoksztaląoych, lic€ach prolilorJanyoh i szkołEch
zaundovrvch oraz szkołaó arN3tvcznvałl

,l79,98 906,9ł 1 086,92

2010
Dotac,ie celowe otrzymgng z budżetu pań§twa na lealizacię zadań
bieżących z zakresu admini§tracji lządov€i oraE innych zadań zleconych
lminie (łriazkom omin) usta$/ami

179,98 906,94 1 086,92

852 Pomoc spoleczna 2 98,| 864B0 278 610,8§ 3 263 376J€

§212
§Wiadcź€nia rodzinne, śWiadczEnia z funduszu allmentacyjnego oraz
§kladki na ube4i€czgnia €merytalne i r€ntsvg z ub€4ieczenia
Boołecżneoo

2 962 376,m 278 000,0c 3 240 376,0c

2010
Dot9ń ca|owe olzyrnan9 z budżetu państwa na reglimlę zadań
bieżących z zak €6u administracji rządowęj oraz innych zadań zleconych
orninie (zwiazkom qmin) ustawami

2 962 376,0c 278 000,00 3 240 376,00

852,15 Dodatki mbszkanio,ve 1 536,66 510,83 2047,49

2010
tMłcie celotve otźymane z budżetu peństwa na reąliżację zadań
bieżących z ż8kresu administtacji lządo\i€j o€z innych zadań zleconych
lminie (zwiazkom omin) ustawami

1 536,66 51o,83 2u7,49
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Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administrac.ii rządowej i innych zadań zleconych

ozlal Rozdzial Palaglaf Treść Przed zmlaną zmlana Po 2mianie

751
Unędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroll l ochrony
Drawa oraz §adownlclwa

69 463,00 10 500,00 79 963,00

75108 Wybory do Sejmu i senatu 1o 355,00 1o 500,00 20 855,00

3030 Różne Wydatki na zecz o§ób lizycznych 0,0c 10 500,00 10 500,00

801 ośMata i Wychowani€ 51 972,17 906,94 52 879,1l

80150

Realizacja zadań Wymagających stosowania specjalnej organżacji nauki i

metod pracy dla dżieci i młodzbży W szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach €ólnokształcących, lic€ach prolilowanych i szkołach
za,/vodowych o|az szkołach ańystvcznych

179,98 906,94 ,l 086,92

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąźek 906,94 1 086,92

852 Pomoc spoleczna 2 984 864,66 278 510,83 3 263 375,49

85212
śWiadczenia rodzinne, śWiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
skladki na ubezpieczęnia emerytalne i reńowe z ubezpieczenia
sDołeczneoo

2 962 376,00 278 000,00 3 240 376,00

31 10 Świadczenia społeczne 2 776 093,00 246 903,00 3 022 996,00

411o składki na ubezpieczenia społeczne 111 000,0o 23 000,00 134 o00,0o

4300 Zakup u§ług pozostałych 9 966,00 8 097,00 18 063,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 536,66 510,83 2o47,49

311o Świadczenia społeczne
,1 506,53 5m,81 2oo7,u

430o zakup usług pozostałych 30,13 ,lo,02 40,15

Razem: 3 318178.81| 289 917,77| 3 608 096.58
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