
ZARZĄDZENIE NR 4
WÓJTA GMINY PABIANICE

z dnia 29 stycznia 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 2017 poz. 2077, 2232 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) oraz Uchwały Nr 
V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 
2019 r.Wójt Gminy Pabianice zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów 
prawa miejscowego.

 

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek
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Załącznik do zarządzenia Nr 4

Wójta Gminy Pabianice

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.

Dział Rozdz. § Treść Zmniejszyć Zwiększyć
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       -    10.000

92195 Pozostała działalność       -    10.000
grupa wydatków: dotacje       -    10.000

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego , udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

      -    10.000

( Dotacja celowa dla Stowarzyszenia 
"Nowoczesność dla rozwoju" na szerzenie 
kultury w gminie)

       -   10.000

926 Kultura fizyczna i sport        -   110.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej        -   110.000

grupa wydatków: dotacje        -   110.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

       -   110.000

Ludowy Klub Sportowy ,,Orzeł"w  
Piątkowisku -

      -   38.500

Ludowy Klub Sportowy ,,Jutrzenka"Bychlew      -   51.000
L:udowy Klub Sportowy ,,Burza" 
Pawlikowice

     -   20.500

758 Różne rozliczenia 120.000       -
75818 Rezerwy ogólne i celowe 120.000       -

grupa wydatków : statutowe 120.000       -
4810 Rezerwy ( celowa na zadania w zakresie 

kultury fizycznej  - 110.000 zł, celowa na 
szerzenie kultury w gminie - 10.000 zł )

120.000       -
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