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Burmisttza Gminy I tiasta CzcttionkFLe3zczyny

z dnla I maia 2018 roku

w sprawie zmian w budzecie gminy i miasta na 2018 t.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22017 t. Wz. 1875 z p62n. zm.) oraz S 15 pkt 1 uchwaly Nr XU|U490/17
Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwala Budzetowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Lesz@yny na rok 2018 w a,viqzku 2 afi.258 ust l pl( 'l ustawy
zdnia2T sierpnia 2009 r. o linansach publicznych (t.j. Dz. U. 22017 t. poa.2077 zp62n.
zm.),

2ai24d2am, co nastepuJe :

s{

Dokonac zmian w budzecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z za+acznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2

Vwkonenie zazqdzenia powierza eie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Za].z"qdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci
mieszkafic6w w spos6b zwyczajowo ptzyjety.
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Zahcznik
do Zarz1dzenia Nr t 78/{ E
z dnie 9 mala 20t8 r.

ZMNNY W BUDZECIE GTINY I iIIASTA CZERWONKA.LESZCilNY
NA ROK 2OI8

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacii budietowej Zmnieiszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 20 000.00 20 000.00

801 O5wiata I wychowanie 20 000,00 20 000,00

80104 Pzedszkola 0.00 20 000.0c

r wydatki bie2qce
w tym: 0,00 20 000,0c

. Wydatki jednostek bud2etowych
wtym: 0,00 20 000,0c

wydathi mviqzane
z rcalizacjq statutowych
zad a ll jed n oste k b ud Zetowych

20 000,0c

80149

Realizacja zadaf wymagajqcych

20 000.00 9-A!

ur(,ir(,war ila sP(,(jjarfl tJ (,l ganrza(;Jr
nauki
i metod pracy dla dzieci
w pzedszkolach, oddzialach
przedszkolnych w szkolach
podstawowych i innych formach
nvychowania pzedszkolnego

r wydatki bie2qce
w tym: 20 000,0c 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
wtym: 20 000,0c 0,00

wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zad a fi jed n oste k b ud2etwrych

20 000,0{
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