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Tazqdzenie Nr 13t/18
Burmlrtrza Gmlny I tlarta Gzetwionk+Leszczyny

z dnla I lwietnia 20{8 roku.

w spEwig zmian w budzecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Gtawy z dnia I marca 1990 r. o samorzedzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2O17 r. poz. 1875 z P62n. zm.) onz ad.257 pkt '1. ustawy z dnia 27
iierpnia 2009 r. o finansech publicznych (t.i. Dz. U. 22017 r. po2.2077 zp62n. zm-)'

zatzqd?ann, co nastqpuie :

sl
Dokonac zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny zwiekszajqc go z kwoty 163.394.255,29 zl do kwoty 163.395.926'52 zl tj' o kwote

1 .67'l ,23 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszeg o zarzqdzenia.

s2

Dokonac zmian w kwotach planowanych wydatk6w bud2etu gminy i miasta czerwionka-
Leszczyny zwigkszajqc go z kwoty 171.629.486,18 zl do kwoty 171.631.157 

'41 
zl tj. o kwote

1 .671 ,23 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

s3

\Afikonanie zarzAdzenia powieza siq Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci
mieszkarlc6w w spos6b zwyczajowo przyjqty.
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ZaQcznik Nr I
doZaeqdzenla Nr t3{r18
z dnla 9l(wletnla 2018 r.

ZMIANY W BUDzECIE GUINY I TIASTA CZERWTONKA.LESZCANY
NA ROK 2O{8

- plan dochod6w

Dzial Nazwa dzialu klasyfi kacii budtetowei
iir6dlo dochod6w

Zmnieiszenia Zwigkszenia

Plan dochod6w ptzed zmianq 163 394 255,29

852 Pomoc spoleczna 0,00 1671,23

Dochody bie2qce 9JI 1671.23

- dotacje celowe otrzymane z bud2etu pafistwa
na realizacjq zadafi bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadah
zleconych gminie (ariq3kom gmin, zuiqzkom
powiatowo-gminnym) ustawami

'1671,23

Razem: 0.00 1671.23

Plan dochod6w po zmianie {63 395 926,52
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Zalqcznlk Nr 2
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ZilIIANY W BUDZECIE GMINY I MhSTA CZERWONKA-LESZCryNY

NA ROK 2018
- plan wydatk6w

Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i budietowei

Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 171629 486,18

852 Pomoc spoleczna 0,00 1671,23

8521 5 Dodatki mieszkaniowe 0.00 1671,23

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 1671,23

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 32,77

- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
z ad a fi jed n oste k b u dtetowych

32,77

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych

1 638,46

Razem: 0.00 1671.23

Plan wydatk6w po zmianie t7t 631 157,41
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