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Zarzqdzenie Nr 257l{ 8
Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia '18 cizerwca 20{8 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 samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 t. poz. 994) oraz g 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 zl tiqzku z atl. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastgp uje :

s1

Dokonai zmian w bud2ecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego z arzqdzenia.

s2

Wykonanie zazqdzenia powierza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszkaric6w w spos6b zwyczajowo pzyjgty.

'\}

s-4i"t.,
Gmirfvli Miasta

Czenryidnh,-Leszczvnv

w"#FJhiszu*.r,i

't{AwNY
ro51

el P iotr c')': 22



BURMISTRZ
GMINI iMIASTA

Czerwronxa-Leszczyny

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 257118
z dnia 18 czerwca 2018 r.

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

''F _ Burmistz
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Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji bud2etowej Zmniejszenia Zwiqkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 16 389.09 16 389.09

801 O5wiata iwychowanie 16 389,09 16 389,09

801 01 Szkoly podstawowe 16 389.09 0.0c

r wydatki bie2qce
w tym:

16 389,09 0,0c

. Wydatki jednostek budzetowych
w tym: 16 389,09 0,0c

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 16 389,09

801 49

Realizacja zadan wymag ajqcych
stosowania specjalnej organizacji
rauki
metod pracy dla dzieci

ru pzedszkolach, oddzialach
czedszkolnych w szkolach
rodstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego

0.00 16 389.08

r wydatki biezqce
w tym: 0,00 16 389,09

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym: 0,00 16 389,0S

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 1 144,0C

- wydatkizwiqzane
z re al izacj q statutowych
zad a h jed n oste k b u dZetowych

15 245,09


