
Eurnlistn Miasta i Gminv
Koniecpol

zarządzenie Nr 90A/20|6

Burmislrza Miasta Gminy Koniecpol
Z dnia 5 wrzesnia 20ló roku

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

Na podstawie ań. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzĄdzię
gminnym ( tekst jednolity D z.IJ. z2016 t. poz. 446 ), art.257 ust.1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolily z2013 t.Dz.U.poz.885 ze zm.)

§ 1.

Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.

Zmienia się wydatki budźetu gminy zgodńe z załącznikiem Nr 2.

§J.

zmienia się dochody zvłiązane z realizacją zadan z zakesu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnlłrni ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4,

zmieria się wydatki zwi ązane z reallzaĄą zńan z zaktesu administracji rządowej i innych

zadń zleconych odrębnlłni ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5.

Wykonanie zalządzeńa powierza się Skarbnikowi Gminy.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



{oil. Ńcr A

Dochody budżetu gminy
W złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą zmniej§zenie zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)

1 2 3 5 6 7 8

bieżące

801 oświala i wychowanie 538 386,76 0,00 36 223,86 574 610.62

W tym z MulU dotacji i środkóW na finansowanie WydalkóW
na realiżację zadań linansowanych ż udziałem ślodków, o
których mowawart 5us|, 1pkt2a3

0,00 0,00 0,00 0,00

538 386,76 0,00 36 223 a6 574 610 62

w tym z Mułu dotacjl i środków na finansowanie Wydalków
na Galizaąę zadań finansowanych z u(lziałem środkóW o
których mowa W ad 5 ust, 1 pkt 2 3

0,00 0,00 0,00 0,00

2a1o

Dotacje celowe otlzymane z budźetu pańslwa na realiżacię
zadań heźących ż zaklesu admlnlslrac,l źĘdowel oraz
innych żadań żleconych gm]nie (zwiążkom gmin, zwaązkom
powiatowo_qminnym) Ustawami

43 916,76 0,00 36 223,86 80140,62

852 Pomoc społgcżna 9 o12 764.24 .15,58 0,00 9 012 748,66

W tym z Mułu dotiacji i środkóW na finansowanie Wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środkóW, o
których mowawart,5 ust, 1 pkt2 i3

0,00 0,00 0,00 0,00

9 o12764,24 _15,58 0,00 9 o12 748.66

w tym z MułU dotacji i środków na finansowanie WydatkóW
na realizację zadań fnansowanych ż udźiałem środkoł, o
których mowaWań,5 tlsl 1pkt2i3

0,00 0,00 000 0,00

2o1o

Dotacje celowe otżymane ż budżet! pań§tlva na rea|izację
zadań b@ących ż zakresu adm.nstĘlgl rządowe, oraz
innych zadań żleconych gminie (żwiążkom gmin, zwiąkom
powialowo-gmińnym) Uslawami

3 19s 7,12.24 _15,58 0,00 3 199 696,66

bieżące razem: 29 534 512,31 -t5,58 36 223,86 29 570 ?20,59

W tym ż lyiułu dotacji i środków na finansowanie WydatkóW
na realizację zadań finansowanych ż udżiałem środkóW o
których mowa Warl, 5 ust, 1 pkt 2 i3

000 0,00 0,00 0,00

maiątkowe

maiątkowe razem: 8 022 758,50 0,00 0,00 8 o22 75a,50

w tym z Mulu do|acji iśrodkóW na finansowanie Wydatków
na realiżację zadań finansowanych z udzialem środkóW o
których mowaWań.5 usl 1pkt2i3

372 971,5o 0,00 0,00 372 97,1,50
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ąół9ml 37 557 27o,a1 ( łs,se 36 223,86 37 593 479,09

372971,5o.{ tlrm z whrfu dolac|l l ćrcdkóv ns finanaowanle
/WiatrŃ ne reallziclę zadeń finaNowtnych z udzlałgm
śódków. o których nńwa wać 5 tl3t l pkt2 l 3

372 97t,5o 0,00 0,0o

(' kol 2 do Wykoźyst9nia lakulta§,wnego)
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(

Dochody związane z rcalizaąą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Sad Ń.r b

Treśó Przed zmianą zmiana po zmianie
Dział Rozdział Paragraf

62
lQćrriata i wyclrowanie

2 92l ::.]: ]']]]]] ,,:: |,:'2924,83. 8919.2

2o10
d6iEćj6 celowe otrzvmane z budżetu państwa na reallzację zaoan

Óieiąóycn z zaxresu admlnistracji lządowej oraz innych zadań zleconych

ominie'(związkom gmin, związkom p9yąĘy9:9!il!J9l!9!9yg|___
0,00 2924,a3 2 924,83

0, 39,03 3
so].:!,9,.,

2o1o
Ó6iEEi6celowe oirzytnańe z budżetu państwa na reallzac]ę zadan

ÓiózaĆyctl z zat<resu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
qminij(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami " _

0,00 33 299.03

,] Il
,].ll,:,,,,,.,.,, 

1],§6g!q!
s5215 Dodad{'ńićszkanio\ivo

1576,2Ą 15,58 1560,66
2o1a

Dotacie celowe otrzvmane z budzetu panslwa na realvaclę ",ual,
i,ĆiiĆvcn. zaXr"só 

"dminiskacji 
rządowej oraz lnnych zadań zleconych

_-,-i^',-,..l^-u^- ^-tn żVii.,L^ń ń^s/irt^Wn-.!minnvm] Ustewami

Razem: 8 652 529,31 36 208,28 8 688 737,59
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