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Zarzqdzenie Nr 321118

B u rmistrza Gm i ny i M iasta Czetwion ka-Leszczyny

zdnia 6 lipca 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 samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz arl. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U.22017 r. poz.2077 zp62n. zm.),

zarzqdzam. co nastgPuje :

sl
Dokonac zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy i miasta Czerwionka-

Leszczynyzwiqkszajqcgoz kwoty 164.515.174,27 zldo kwoty 164.517.861,27 zltj. o kwotq

2.687,00 zl, zgodnie zzalqcznikiem Nr 1 do niniejszegozazqdzenia.

s2

Dokonac zmian w kwotach planowanych wydatkow bud2etu gminy i miasta Czerwionka-

Leszczyny zwiqkszajqc go z kwoty 174.452.241,87 zl do kwoty 174.454.928,87 zl tj' o kwotq

2.687,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

s3

wykonanie zarzqdzenia powierza siq skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci

mieszkaric6w w spos6b zwyczalowo przyjqty'
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Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr 321 118
z dnia 6 lipca 2018 r.

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

- plan dochod6w

lr-,r*
Gffrv lMlasta

czeni&ka-LeszczYnY

/Jhr"niszewski

Dzial Nazwa dzialu klasyfikacji budietowej
iir6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 164 515 174,27

751
U rzqdy naczel nych organ6w wladzy paristwowej,
kontroli iochrony prawa oraz sqdownictwa 0,00 2 687,00

Dochody bie2qce 0.00 2 687.00
-dotacje celowe otzymane z bud2etu panstwa
na realizacje zada^ biezqcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo-gm innym ) ustawami

2 687,00

Razem: 0.00 2 687.00

Plan dochod6w po zmianie 164 517 861,27



BURMTS'TRZ
GMINV i VIIASTA

Czerwronka-Leszcz5my

$o,lL

Zatqcznik Nr 2
doZazqdzenia Nr 321118
z dnia 6lipca 2018 r.

ZMIANY W BUDzECIE GMTNY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2018

- plan wydatk6w

istz
rMlasta
LeszczynY

iszewski

Dzital Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji bud2etowej Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 174 452 241,87

751
Urzgdy naczelnych organ6w wladzy
pafstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sqdownictwa

0,00 2 687,00

751 09

Wybory do rad gmin, rad powiat6w i

sejmik6w wojew6dztw, vvybory w6jt6w,
burmistrz6w i prezydent6w miast oraz
referenda gminne, powiatowe i

wojew6dzkie

0.00 2 687.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 2 687,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 2 687,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

2 687,0C

Razem: 0.00 2 687.00

Plan wydatk6w po zmianie 174 454928,87
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