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Tan4dzenle Nr 655118
Burmistrza Gminy i iiiasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 10 grudnia 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 962n. zm.) otaz a'1.. 257 pR 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 20'17 r. poz. 2077 z p62n. zm.),

nnt4dzam, co nastep uje:

sl
Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy i miasta Czenirrionka-
Leszczyny zmniejszajqc go z kwoty 168.542.062,49 A do kwoty 168.422.062,49 zl tj. o kwotg
120.000,00 zl, zgodnie zzalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zazqdzenia.

s2

Dokonad zmian w kwotach planowanych wydatk6w bud2etu gminy i miasta Czenvionka-
Leszczyny zmniejszajqc go z kwoty 18'l .580.262,01 zl do kwoty 181.460.262,01 zl tj. o kwotq
120.000,00 zl, zgodnie zzalacznikiem Nr 2 do niniejszego zatzqdzenia.

s3

Wykonanie zarzQdzenia powieza siq Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zaz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszkafic6w w spos6b zwyczajowo pzyjgty.
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Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr 555/18
z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZMIANY W BUDzECIE GMINY ! MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2018
plan dochod6w
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Wieslaw Janiszewskl

Dzial Nazwa dzialu klasyfikacji budietowej
iir6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 168 542 062,49

852 Pomoc spoleczna 120 000,00 0,00

Dochody bie2qce 120 000.0c 0.00

- dotacje celowe otzymane z bud2etu paristwa
na realizacjq wlasnych zadafi bie2qcych gmin
(zwiqzkow g m in, aniqzk6w powiatowo-
gminnych)

120 000,00

Razem: 120 000.00 0.00

Plan dochod6w po zmianie 168 422 062,49
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Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 655/18
z dnia 10 grudnia 20'18 r.

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

- plan wydatk6w
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Gmirll iMiasta

Czerwr;fi$a-Leszczyny
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Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i budietowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 181 580 262,01

852 Pomoc spoleczna 120 000,00 0,00

85214

Zasilki okresowe, celowe
i pomoc w natuze oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne
irentowe

60 000.00 0.00

r wydatki biezqce
w tym: 60 000.00 0.00

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych 60 000,00

85230 Pomoc w zakresie do2ywiania 60 000.00 0.00

r wydatki biezqce
w tym: 60 000.00 0.00

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych 60 000,00

Razem: 120 000.00 0.00

Plan wydatk6w po zmianie 181 460 262,01


