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Zarzqdzenie Nr 258/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 18 czeryvGa 2018 roku

w sprawie zmian w budzecie 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 2018 t. poz. 994) oraz S 15 pkt 1 uchwaly Nr Xllll/490/17 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwala Bud2etowa Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 w zwiqzku z at1. 258 ust. 1 pK 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. poz.2077 zp62n. zm.),

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
Dokona6 zmian w budzecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem
do n iniejszego z azEdzenia.

s2

Wykonanie zarzqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci
mieszkanc6w w spos6b zwyczajowo przyjgty.
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BURMTSTRZ
GMINY I fuIIASTA

CzerwtonKa'L*szczYnY

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 258/18
z dnia 18 czerwca 2018 r.

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

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacji budietowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 17 759.09 17 759.09

801 O6wiata iwychowanie 17 759,09 17 759,09

801 01 Szkoly podstawowe 17 759.09 0.0c

r wydatki biezqce
w tym:

17 759,09 0,00

. Wydatki jed nostek budzetowych
w tym:

17 759,09 0,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

17 759,05

801 49

Realizacja zadah wymagajqcych
stosowania specjalnej organizacji
nauki
i metod pracy dla dzieci
w pzedszkolach, oddzialach
pzedszkolnych w szkolach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego

0.00 17 759.09

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 17 759,09

. Wydatki jed nostek budzetowych
w tym:

0,00 17 759,09

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

1 250,00

wydatkizwiqzane
z re al izacjq statutowych
zada h jed nostek bu dZetowyc h

16 509,09
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