
BT]RMISTRZ
GMI\'v I ,lllASTA

('zerw ronka - Leszczyny

Zarzqdzenle Nr 160/18
Burmbtrza Gminy i lalta Czerwlonka-Leszczyny

z dnla 25 l(wletnla 20{8 roku.

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

Na podstawie ert. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia I merca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 t. poz. 1875 z S2n. zm.\ oraz art. 257 pR 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 962n. zm.),

zan4dam, co nast?pujo:

sl
Dokonac zmian w kwotach planowanych dochod6w budzetu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny arr/qkszajqc go z h^,oty 163.418.519,86 zl do kwoty 163.494.283,60 zl tj. o kwote
75.763,74 zl, zgodnie z zelqcznikiem Nr 'l do niniejszego zazqdzenia.

52

Dokonad zmian w l$otech planowanych wydatk6w bud2etu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny zrviqkszajqc go z kwoty 171.820.720,75 zl do kwoty 171.896.484,49 zl tj. o l$ote
75.763,74 zl, zgodnie z zdqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

s3

\A&konanie zarzedzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zaeqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci
mieszkaic6w w spos6b aryczajowo ptzyjgty.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czrrw lr>n ka - I-eszczyny

Zalqcznlk Nr I
do Tarzqdzen la Nr I 6011 8
z dnla 25 hrletnla 2018 r.

ZTIANY w BUDZECIE GIIINY I iIIASTA CZERWIONKA-LESZCATNY
NA ROK 2O{8

- plan dochod6w

Dzial Naara dzialu klasyfikacii budietowei
i ir6dlo dochod6w

Zmnieiszenia Zwiqkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 163 418 519,86

010 Rolnictwo i lowiectwo 0,00 75763,74

Dochody bie2qce 0.00 75763.74

- dotacje celowe otzymane z budZetu pafistwa
na realizacjq zadai bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadah
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiTkom
powiatowogm innYm) ustawam i

75763,74

Razem: 0.00 75763.74

Plan dochod6w Po zmianie {63 494 283,60
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BrlR rvt ISTRZ
GMINY IMIASTA

Czerwtonka-LeszczYnY

Zalqcznik Nr 2
doZao4dzenia Nr 160118
z dnla 25 kwletnla 2018 r.

ZTSIANY W BUDzECIE GMINY I iIIIASTA CZERWONKA.LESZCilNY
NA ROK 2O{8

- plan wydatk6w

lF

Bumistz
uminfi Miasta

Czeruioffi-LeszczYnY

Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i budietowej

Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 171820720,75

0r0 Rolnictwo i lowiectwo 0,00 75763,74

01095 Pozostala dzialalno$d 0.00 75 763.74

I wydatki bieZqce
w tym:

0,00 75763,74

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 75763,74

- wynagrodzenia i sktadki
od nich naliczane

1425,88

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
z ad a 11 jed n oste k bu dAetowych

74 337,8e

Razem: 0.00 75763.74

PIan wydatk6w po zmianie 171 896 484,49


