
Zatzqdzenie Nr 508/18
Burmistrza Gminy i iasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 22 paidziemika 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 samonqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) oaz afi.257 pK 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p62n. zrn.\,

zanqdzam, co nastgpui€ :

s{
Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy i miasta Czeruvionka-
Leszczyny zwiekszajec go z kwoty 167.219.798,33 zl do kwoty 167 .226.143,33 zl tj. o kwote
6.345,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr I do niniejszego zarz$zenia.

s2

Dokona6 zmian w kwotach planowanych wydatk6w budZetu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny zwiekszajec go z kwoty 180.257.997,85 zl do kwoty 18O.2U.342,85 zl tj. o kvt ote
6.345,00 zt, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

s3

Vwkonanie zanqdzenia powieza siq Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci
mieszkadcdw w spos6b aryczajowo przyjqty.
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Zalqcznik Nr 1

doZaaqdzenia Nr508rl8
z dnia 22paidziernika 2018 r.

ZMIANY W BUD2ECIE GUINY I MTASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2018

- plan dochod6w

Nazwa dzialu klasyfikacji budietowej
i ir5dlo dochod6w Zwigkszenia

'\f

rnlistrz
lnv iMiasta
1nfta-Leszczyny

aniszewskl

Plan dochod6w pnzed zmianq 167 219 798,33

dotacje celowe otzymane z bud2etu pahstwa
na realizacjq zadafi bie2qcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadaft
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo-gminnym) ustawami

dotacje celowe otrzymane z bud2etu pafistwa
na realizacjg zadafi bie2qcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo-gminnym) ustawami

Plan dochod6w po zmianie 167 226143,33

Dzial Zmniejszenia

851 zdrowia 0,00 255,0(

a-0! 255,0C

255,0C

852 Pomoc spoleczna 0,0( 6

Dochody bie2qce a,a( 6 090.0c

6 090,0c

Razem: 0.00 6 345.0C
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Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 508/1 8
z dnia 22 paidziemika 2018 r.

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

- plan wydatk6w

u'\F

niEtz
i Miasta

a-LeszcrynY

niszewskl

I

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kaci i budietowej Zmnieiszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 180 257 997,85

851 Ochrona zdrowia 0,00 255,00

85195 Pozostala dzialalno66 0,00 255,00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 255,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 255,00

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane

213,96

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zada fi jednostek budiletowych

41,04

852 Pomoc spoleczna 0,00 6 090,00

85219 Oirodki pomocy spolecznej 0.00 6 090.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 6 090,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 90,00

- wydatkizwiqzane
z re a I i z acj q statutowych
zad afi jed n oste k b ud2etowych

90,0(

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych

6 000,00

Razem: 0.00 6 345.00

wydatk6w po zmianie 180 264 U2,85
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Czerwi.


