
Za?zqdzenie Nr 527118
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 29 paidziernika 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 samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) oaz atl. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. po2.2077 z po2n. zm.),

zarzqdzafi , co nastepuje :

sr
Dokonad zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy imiasta Czerwionka-
Leszczyny zwiekszajac go z kwoty 167.226.143,33 zl do kwoty 167.282.306,'15 zl tj. o kwotQ
56.162,82 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zazqdzenia.

s2

Dokonad zmian w kwotach planowanych wydatk6w bud2etu gminy imiasta Czerwionka-
Leszczyny zwiekszajec go z kwoty '180.264.342,85 zl do kwoty 180.320.505,67 zl tj. o kwotq
56.162,82 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zatzqdzenia.

s3

Wykonanie zarzqdzenia powieza siq Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci
mieszkafic6w w spos6b zwyczajowo pzyjety.
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Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzen ia Nr 527 I 18
z dnia 29 paldziernika 2018 r.

ZMIANY W BUDZECIE GMINY ! IIIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2018

- plan dochod6w
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Dzial Nazwa dzialu klasyfikacji budietowei
iir6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 167 226143,33

010 Rolnictwo ilowiectwo 0,00 56162,82

Dochody biezqce 0.00 56162.82
- dotacje celowe otrzymane z bud2etu paistwa
na realizacjq zadari bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadan
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo-g minnym ) ustawam i

56162,82

Razem: 0.00 56 162.82

Plan dochod6w po zmianie 167 282 306,r5



Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzen ia Nr 527 118

z dnia 29 paldziernika 2018 r.

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

- plan wydatk6w

\rR

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji budietowej

Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 180 264 342,85

010 Rolnictwo ilowiectwo 0,00 56 162,82

01095 Pozostala dzialalno56 0.00 56162.82

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 56162,82

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 56162,82

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

1069,42

wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
z ad a fi jed noste k b u d2etowych

55 093,4C

Razem: 0.00 56162.82

Plan wydatk6w po zmianie 180 320 505,67

niszewski


