
Zarzqdzenie Nr 66/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 26 lutego 2018 roku.

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z p62n. zm.) oaz at1. 257 pkl 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. poz.2077 z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w budzetu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny zwigkszajqc go z kwoty 162.591.713,06 zl do kwoty 162.591.931,06 zl tj. o kwotg
218,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zazqdzenia.

s2

Dokona6 zmian w kwotach planowanych wydatk6w budzetu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny zwiekszajqc go z kwoty 171.277132p8 zl do kwoty 171.277.350,08 zl tj. o kwote
218,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

s3

Wykonanie zazqdzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy iMiasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszkafc6w w spos6b zwyczajowo przyjgty.
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Zalqcznik Nr 1

doZarzqdzenia Nr 66/18
z dnia 26 lutego 2018 r.

ZMIANY W BUDZECIE GMINY I MIASTA CZERWTONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2018

- plan dochod6w

Dzial Nazwa dzialu klasyfikacji bud2etowej
iir6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 162 591 713,06

750 Administracja publiczna 0,00 218,00

Dochody bie2qce 0.00 218.00

-dotacje celowe otzymane z bud2etu paistwa
na realizacjq zadafi bie2qcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo-g m innym ) ustawam i

218,00

Razem: 0.00 218.00

Plan dochod6w po zmianie 162 591 93f ,06

lit,r.



Zalqcznik Nr 2
doZazqdzenia Nr 66/18
z dnia 26 lutego 2018 r.

ZMIANY W BUD2ECIE GMINY t MTASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2018

- plan wydatk6w

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji budietowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq ',71277 132,08

750 Administracja publiczna 20,00 238,00

75011 Uzqdy wojew6dzkie 20.00 238.00

r wydatki bie2qce
w tym:

20,00 238,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

20,00 238,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

238,00

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
z ad a 11 jed n oste k b u dZetowych

20,0c

Razem: 20.00 238.00

Plan wydatk6w po zmianie 171277 350,08
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