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Koniecpol
7,arząllrenie Nr 88ź015

Burmictna Mis§tr i GmĘ Koniccpol

z ćlnia 22 październikł 201§ roku

w spr. : anriany planów finansowych jednostek budżetowych na 20 1 5 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustarły z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie
gnrinnvm (.t.Dz.U. z 2013 t.poz.594 ze an.) oftz art.247 uś. 1i art. Z49 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (i.t. Dz.U. z 2013 t. poz. 885 ze zn.).

§1,

Zmienia się plan dochodów jednostek budżetowych zgodńe z zalącznikiem Nr l.

§2.

Zmienia się plan wydatków jednostek budzetowych ąodńe z zńącmikami Nr 2 - 2 b .

§3,

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4.

Zuądzatie wchodzi w źrycie z dniern podjgcta.
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Dział Rozdżał Paragraf Treść Kwota

751
Urzędy naczelnych organów tłAadzy państwowq, kontroli i
och.ony prawa otez §ądownict$ra

l0 5{10,00

75108 łybofy do s€imu i s€natu 105m,00

zt)lo
McF .doite Cńzymane z budż€tu pąistv/a na realizaąę zźd,ań tiąyęł1 z
rakrBu adminisiraoji rądow€i ora innych zadań 

'ecorryń 
gminb (związkom

!r$n) u€łatlrami
10 500,0c

80l oświata i wychowEnie 906,94

80150

R€alizac*r zadań Wynąają9yó sto6q,lania 8peddĘ o{gEnizacji nauki i m€Ńod

Facy dh dzieci i młoei6ży w szko}ach podstawol,vych, gimrEzia.ń, lbsch
€ólirokseĘcych, licea€i profilowanyń i szkołach zat\Ddo^/ych oraz 8zko}ach
Bttv€Ńvcznvń

906,94

?o1o
DohcF! c€t ,t€ otrzyman€ z birdźefu pgń€ivra na r€alizację *ń bieąpyctl z
alcesu adminiśracji rądo0ej oraz inny§h zadań 

'€conych 
gminig (avi*kom

rmin) uctaviami

906,94

852 Pomoc społeczna 3:}9 886,83

§212 §Whdmnia mdzin]€, śłiadczenb z fuŃuszu a|inentacyjnego ol"a aKadb na
ubeźoieczenia €rn€rvtalnć i r€nto^€ z ubezriecz€nb społ€can€so

278 ocD,m

2010
Dotacie c€btł€ ofzynane z hJdźotu p€ńdu/a na realizaoĘ zadań bEąoyon z
zal(r€€u adminisłracii rządolr€i oraz innych zadań zleconyó gminie (arliqFkom
omin) rFła ami

278 0m,00

§214 zasiłki i pomoc w naturze oraz §kHki n8 ub€zpi€czenia emeĘ^alne i renio,rĘ 61 376,m

M Dotacje celolt€ dlzyrts]lle z budżetu pańńf,a IE realźację ńasny€ń zadań
rieżacv.ń omin (łviaz kćłv omin)

61 376,00

85215 Doddd mieszkanio,re 510,83

zJ1o
Ńtaójó celors d.lryręr.e z budż*.l palHwa na r€alizacĘ zadań WT ch z
zakresu administEcji rządoviq oraz innych zadań 

'econych 
$ninb (żariąakom

omin) u§łammi
51o,83
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[.żTa |.dno3lld 3prawrdarczd i Mlaaia l Gmlny
ilr dolumolńr B8łłll5
D.t podJęcla to15-7o-żl
Rodz.l P|.n w!d.rłór,

Dzid Roądział Paragraf Trćć Wartoćć

751 ułzędy nacz€lnych oĘanól ,dadry pań§lmw, kontloll l ochrmy
Drawe o]ez rrdflnbf,ra 10 600,00

75l08 r'vybory do seilu i s€rEtu 10 5o0,oc

3030 Różne vrydatki na rzecz ośób fźycżnych 10 500,0c

852 Pomoc apohczna 510,&l

85215 Doda{d mb§d6niowe 510,8€

31lo Śwład*nła społeczng 500,8,|

€m zakup llsłUg p@8tałych 10,u

Razem: 1,|
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W RoĘ&id Parrya' Treść Waność

a62 Pomoc apohczna 3:l9 376,00

§212
swbdeenia rc&inne, ś iadeenia z fuMu€zu alinteriaiyinąo oraz
Bkladki na ub€zlieczenia erErytalne i renbt€ z ub€ż!*eczeIb
BmlĘzrl€oo

278 mo,m

3110 Świadczerrb społeczne 246 s6,00

1110 skjadki na ubezpi€czenia społe.zn9 23 0@,00

rrno zakup usług pozo€lalych 8 @7,00

8§.214
Za8łki i poinoc w rEturre ola €lładki na ubezpieczen€ er€rytaLhe l
€fńotve

6t 376,00

31l0 Świadcłerria społeczne 61 376,00

Razem: 339
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m€tod pracy dh dzieci i n*odzieży w sd(ołeh pod8ia^owych,
ficdl ogólnolGdaĘorch, licscn prolilołanyń i

pom@y naukowy.h, dydaĘcunych i l€Ężek

Razem;
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