UCHWAŁA NR LVIII/530/2018
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018
poz. 994,1000) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 217 ust 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak
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Załącznik do uchwały Nr LVIII/530/2018
Rady Gminy Pabianice
z dnia 9 lipca 2018 r.
Zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
1. Zwiekszyć plan dochodów :
Dział
750

Rozdz.

§

75023
0940
756
75615

0500
801
80101
0750

0920

Treść
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku
od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z pozostalych odsetek

Zwiększyć
5.000
5.000
5.000
6.000

Treść
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
(Szkoła Podstawowa w Bychlewie)
grupa wydatków: statutowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług remontowych

Zwiększyć
21.000
21.000

6.000

6.000
10.000
10.000
4.000

6.000

2. Zwiększyć plan wydatków:
Dział
801

Rozdz.

§

80101
4210
4300
4270
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21.000
13.000
3.000
5.000
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