
Zazqdzenie Nr 485/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czemrionka-Leszczyny

z dnia 15 paidziernika 2018 roku.

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 20'18 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 r. poz. 994 z po2n. zm.) oruz ar. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. po2.2077 z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastQpuje :

s1

Dokonac zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy imiasta Czeruionka-
Leszczyny zmniejszajqc go z kwoty 167.189.929,83 zl do kwoty 167.184.500,38 zl tj. o kwotq
5.429,45 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr '1 do niniejszego zarzEdzenia.

s2

Dokona6 zmian w kwotach planowanych wydatk6w bud2etu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny zmnie.jszajqc go z kwoty '180.078.'129,35 zl do kwoty 180.072.699,90 zl tj. o kwotQ
5.429,45 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr2 do niniejszego zarzqdzenia.

s3

Wykonanie zazqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

ZazEdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszkaic6w w spos6b zwyczajowo pzyjqty.
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Zalqcznik Nr 1

do Zarzqdzen ia Nr 4861 18
z dnia 15 paidziernika 2018 r.

ZMIANY W BUDzECIE GMINY t MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2018

- plan dochod6w
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Dzial Nazwa dzialu klasyfikacji bud2etowej
i 2r6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 167 189 929,83

801 O6wiata iwychowanie 5 429,45 0,00

Dochody bie2qce 5 429.45 0.00

- dotacje celowe otrzymane z budzetu paistwa
na realizacjq zadafi biezqcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadah
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo-g m innym ) ustawam i

5 429,45

Razem: 5 429.45 0.00

Plan dochod6w po zmianie 167 184 500,38
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Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzen ia N r 4861 18
z dnia 15 pafldziernika 2018 r.

ZMIANY W BUDzECIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA,LESZCZYNY
NA ROK 2018
plan wydatk6w

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji bud2etowej Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 180 078 129,35

801 O5wiata iwychowanie 5 429,45 0,00

801 53

Zapewnienie uczniom prawa
Co bezplatnego dostgpu
Co podrqcznik6w, material6w

=dukacyjnych 
lub material6w

Swiczeniowych

5 429.4a 0.00

r wydatki bie2qce
w tym: 5 429,4a 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym: 5 429,44 0,00

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zad a fi jed n oste k b u d2etowyc h

5 429,45

Razem: 5 429.45 0.00

Plan wydatk6w po zmianie 180 072 699,90
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