
UCHWAŁA NR II/25/2018
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 listopada 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 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669) oraz art. 3 ust. 3 pkt.2  
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453)  
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 w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa 
miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice

Jerzy Błoch
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Załącznik do uchwały Nr II/25/2018

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 listopada 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. polegające na włączeniu do budżetu gminy części  środków 
pochodzących z UE na realizację projektu grantowego p.n. "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańcow 
Gminy Pabianice" finansowanego w formie mikrograntu w ramach projektu "E-aktywni mieszkańcy 
województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" realizowanego przez gminę jako lidera  przy udziale partnera 
.

1. Zwiększyć plan dochodów w dziale

Dział Rozdz. § Treść Zwiększyć
750 Administracja publiczna     6.300

75095 Pozostała działalność     6.300
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

    6.300

2. Zwiększyć plan wydatków w dziale :

Dział Rozdz. § Treść Zwiększyć
750 Administracja publiczna     6.300

75095 Pozostała działalność     6.300
grupa wydatków: współfinansowane z UE     6.300

4307 Zakup usług pozostałych     6.300
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