
ZARZĄDZENIE NR 140 
WÓJTA GMINY PABIANICE 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. 

Na podstawie art. 257 pkt 1, w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) oraz Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 
28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na 
zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 399 zł (słownie: 
trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w związku 
z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.307.2019. 

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2019 r. polegającego na 
zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 399 zł (słownie: 
trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wójt Gminy Pabianice 
 
 

Marcin Wieczorek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 140 

Wójta Gminy Pabianice 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

Zmiana w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. po stronie dochodów 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie 
801   Oświata i wychowanie 399,00 

 80153  
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

399,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

399,00 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 140 

Wójta Gminy Pabianice 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

Zmiana w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. po stronie wydatków 

Dział Rozdział  Treść Zmniejszenie 
801   Oświata i wychowanie 399,00 

 80153  
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

399,00 

  grupa wydatków: związane z realizacją zadań statutowych 399,00 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 399,00 
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