
Zarzqdzenie Nr 360/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 2O sierpnia 2018 roku.

w sprawie podzialu rezerwy og6lnej oraz 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 samozqdzie
gminnym (1.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz att. 222 usl. 4 i arl. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2OOg r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. po2.2077 zp62n. zm.),

zarzqdzam, co nastepuje:

sl
Dokonai podzialu rezerwy og6lnej bud2etu gminy i miasta czerwionka-Leszczyny otaz
wynikajqcych z podzialu zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2018 r. zgodnie z zalqcznikiem
do n inie.j szeg o zarzqdzenia.

s2

Wykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci

mieszkaic6w w spos6b zwyczajowo przyjety.
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Talqcznik
do T.arzqdzenia Nr 360r{ E
z dnla 20 rlerpnla 20lE r.

PODZIAL REZERWY OGOLNEJ
BUDzETU GTINY I MhSTA CZERWONKA.LESZCilNY

NA ROK 2O,l8

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikaci i bud2etowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezenfly og6lnei 15 000.00 r5 000,00

1. 758 R6ine rozliczenia 15 000,00 0,00

75818 Rezerwy og6lne i celowe 15 000.0c 0.00

- wydatki bie2qce
wtym: 15 000,0c 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w $m:

15 000,0( 0,0c

- Wdatki ariqzane z rcalizacjq
statutowych zad art je d n oste k
budZetowych

15 000,0(

2. 600 Transport i lqcznoS6 0,00 15 000,00

60016 Drogipubliczne gminne 0.0c 15 000.00

- wydatki bie2qce
w tym:

0,0c 15 000,00

. Wldatki jed nostek bud2etowych
w tym:

0,0c 15 000,00

- wydatki wviqzane z rcalizacjq
statutowych zadafi jednostek
bud2etowych
wtym:

0,0( 15 000,0c

- utwadzenie drogi bocznej
ul. Zagbby 15 000,u
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