
Zarz^dzenieNr 91/2015 
Wojta Gminy Pacanow -

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

w sprawie : zmian w budzecie Gminy Pacanow na 2015 rok. 

Na podstawie art. 30 ust.l i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (j.t. w Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 
uchwaly Nr III/14/14 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie 
uchwalenia budzetu Gminy Pacanow na 2015 rok 

zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1 . 

Dokonuje si^ zmian w planie dochodow budzetowych na 2015 rok zgodnie z zal^cznikiem 
Nr 1 

§2 . 

Dokonuje si^ zmian w planie wydatkow budzetowych na 2015 rok zgodnie z zaii|cznikiem 
Nr2 

§ 3 . 

Dokonuje si^ zmian w zakresie dochodow i wydatkow zwi^zanych z realizacja zadan z 
zab-esu administracji rzqdowej i irmych zadan zleconych odrebnymi ustawami na 2015 rok 
zgodnie z zal^cznikiem Nr 3. 

§4 . 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal^cznik Nr /!. 
/azwa jednostki sprawozdawczej PACANOW 

Mr dokumentu Zarz^dzenie nr 91/2015 
Data podj^cia 2015-06-30 
Rodzaj Plan dochodow 

Dzia* Rozdzial Paragraf Tresc Kwota 
801 Oswiata i wychowanie 43 149,00 

80101 Szkoty podstawowe 23 974,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacja zadaii biez^cych z 
zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadaii zleconych gminie (zwiqzkom 
gmin) ustawami 

23 974,00 

80110 Gimnazja 19 175,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj? zadaii bieiqcych z 
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadaii zleconych gminie (zwi^zkom 
gmin) ustawami 

19 175,00 

Razem: 43 149,00 
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Za^cznikNr^....! 
jednostki sprawozdawczej PACANOW 

^okumentu Zarzqdzenie nr 91/2015 
jta podj^cia 2015-06-30 

Plan wydatkow 

Dziat Rozdziat Paragraf Tresc WartoSe 

801 Oswiata i wychowanie 43 149,00 

80101 Szkoty podstawowe 23 974,00 

4210 Zakup materiatow i wyposazenia 238,15 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 23 735,85 

80110 Gimnazja 19 175,00 

4210 Zakup materialow i wyposazenia 190,35 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 18 984,65 

Razem: 43 149,00 
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/a taczn ik Nr 3 

do Zarzadzenie nr 91/2015 

Rady Gminy Pacan<>vv 

z dnia 30 czerwca 2015 

Dochody i wydatki zwi^zane z realizacja zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan 
zleconych odrebnymi ustawami w 2015 r 

M- zion'ch 

Rozdzi 
at 

Dotacje 
ogolem 

\ i 
n:i 2015 r. 

/ tcgo: 

/ 1e«»o: 

\Vv(la(ki jedndsU'k hud/etowych 

wvn»£i-odzonia i 
skladki od nich 

lutlic/ane 
7 realizacjj] 

statutowvch zadan 

nofacjc na 
zadanta 

S\a na 
i/t'iz osob 
fizvcznvch 

Wydatki na 
l>i'i)<:i'ain> 

rmansimane z 
udziaiem srodki'm. 
0 ktonch mowa w 
art. 5 ust. 1 pkl 2 i 

3 

Wydatki 
niajijtkowc 

/ tego 

inHestycj i ' i 

Tdkiipy 

inwostyiyjnc 

wydatki na 
[jiotiiamy 

finansowane 
/ udzialem 
sntdkow, 0 

ktoiyth 
mown w art. 
5 usi. I pkt 2 

13 

zakup i 
obj\x"ic 
akcji i 

ud/ial6\

nkladim do 
spok'k 
l>ra^\

handloHCgo 

80101 23974 23974 23974 23974 
2010 23974 

4210 238,15 238,15 238,15 

4240 23735,85 23735,85 23735,85 

80110 19175 19175 19175 19175 
2010 19175 

4210 190,35 190,35 190,35 

4240 18984,65 18984,65 18984,65 

43149 43149 43149 43149 
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