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T:,tz41dr:eni, Nr 164/18
Burmbtza Gminy i iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 30 kwietnia 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 samorzQdzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z $2n. zm.) o'az art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 22017 r. poz.2077 z p62n. zm.),

zatz€rd?lirn, co nastgpuje :

s1

Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy i miasta CzeMionka-
Leszczyny zwiqkszajqc go z kwoty 163.494.283,60 zl do kwoty 163.695.613,60 zl tj. o kwotg
201.330,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zaz$zenia.

02

Dokona6 zmian w hrotach planowanych wydatk6w bud2etu gminy i miasta Czeruionka-
Leszczyny ariqkszajqc go z kwoty 171.896.484,49 zl do kwoty 172.097 .814,49 zl tj. o kwotq
201.330,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

s3

\A&konanie zarzqdzenia powierza siq Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszkahc6w w spos6b zwyczajovro przy,jety.
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:ffiffiffi, Zalqcznik Nr 1

do Tarzqdzen la Nr I 64rt I
z dnla 30lwletnla 2018 r.

iMiasta
a-Leszczyny

aniszewski

ZMIANY W BUDzECIE GTINY I TIASTA CZERWONKA.LESZCryNY
NA ROK 2O{8

- plan dochod6w

\r

Dzial
Narua dzialu klasyfikacji budtetowei

i ir6dlo dochod6w Zmnieiszenia Zwiqkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 163 494 283,60

852 Pomoc spoleczna 0,00 515,00

Dochody bie2qce 0.gl 515.00

- dotacje celowe otzymane z bud2etu parlstwa
na realizacjq zadafi bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zwigkom gmin, ariqzkom
po^,iatowo.gm in nym) ustawa mi

515,00

854 Edukacyina opieka wychowawcza 0,00 200 000,00

Dochody bie2qce 0.0c 200 000.00

- dotacje celowe otrzymane z bud2etu pafistwa
na realizacjq wlasnych zadafi bie2qcych gmin
(adq7k6w gmin, arigk6w powiatowo-
gminnych)

200 000,00

855 Rodzina 0,00 815,00

Dochody bie2qce NE 815.00

- dotacje celowe otzymane z bud2etu pafistwa
na realizacjq zadai bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadari
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowogm innym) ustawami

815,00

Razem: m! 201 330.00

Plan dochod6w po zmianie 163 695 613,60
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-L'eszfiYrry Zalqcznik Nr 2
do Tanz4dzenia Nr I 64ri 8
z dnla 30 lrwletnla 20{8 r.

ZTIIANY W BUDzECIE Gtf,INY I TIASTA CZERWONKA.LESZCATNY
NA ROK 2018

- plan vuydatk6w

Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kaci i budietowei Zmnieiszenia Zwigkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 171 896 84,49

852 Pomoc spoleczna 0,00 515,00

85219 C$rodki pomocy spolecznej 0.00 515.0C

r vtrydatki bie2qce
w tym:

0,00 515,0C

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 6,00

- Wdatki zwi4zane
z realizacjq statutowych
zadafi jed nostek bud2etowych

6,0c

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych

509,00

854 Edukacyi na opieka wychowawcza 0,00 200 000,00

85415
Pomoc materialna dla uczni6w
o charakteze socjalnym 9p! 200 000.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 200 000,00

. Swiadczenia na zecz os6b
firycznych 200 000,00

855 Rodzina 0,00 815,00

85503 Karta Du2ej Rodziny ml 815.00

r wydatkibie2qce
w tym:

0,0c 815,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,0c 815,00

- wynagrcdzenia i sktadki
od nich naliczane

815,0(

Razem: 0.00 201 330.00

Plan wydatk6w po zmianie 172097 8{4,49
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