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ZARZĄDZENIE NR ...A.i2.^./.„i A O

BURMISTRZA CHOSZCZNA i
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie
finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018

Na podstawie art. 257 ust. l i art. 249 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2017 r., póz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ l. W uchwale Nr XXXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 i\ w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2018, w zarządzeniu Nr 1624/18 Burmistrza Choszczna z dnia
8 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz w zarządzeniu
Nr 1623/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku
2018, wprowadzam zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

l) Skarbnik Miejski.
2) Wydział Budżetu.
3) Regionalna Izba Obrachunkowa.
4) Wydział Organizacyjno - Prawny.
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Burmistrza Choszczna
l. DOCHODY

Dz.

Róż.

z dnia 15 maja 2018 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

§

wat

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uriffd Miejski w Ckaszcwie • jednostka wykoittij'qca
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Urzędy wojewódzkie
2010

32 884,34
32 884,34

0,0 U
0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu
idministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym ) ustawami
z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytuhi urodzenia się żywego dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuieczalną chorobę zagrażającą
jego życiu, które powstały w prenatahiym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami
jegoobstuginapodsEa\vieprzepisówusta\vy z dnia 4 listopada 2016 r. o \vsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. póz.1860).

4 123,71

0,00

4 123,71

0,00

OGÓŁEM:

37 008,05
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadaa bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innyctt zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywihiego,
ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

^^^^^^^^••^^^^^^^^^-^^N^
8S502
2010

2. WYDATKI
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WYSZCZEGÓLNIENIE

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

(Zadam a zlecone)
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Urzędy wojcwćdzkic
Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010
4210

Świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne l rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
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32 884,34
32 884,34

0,00
0,00

4 123,71

0,00

4000,00
123,71

0,00
0,00

37 008,05
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32 SS'1,34

[Trzody wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników

2. Mtejsko- Gminny Ośrodek Pomoey Spolecutei w Choszcwie
(Zcitfania zlecone)

4 123.71

4010

4210

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
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