
Zarz^dzenieNr 22/2018 
Wqjta Gminy Pacanow 

z dnia 12 lutego 2018 roku 

w sprawie : zmian w budzecie Gminy Pacanow na 2018 rok. 

Na podstawie art. 30 ust.l i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 
gminnym (j-t. w Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zmianami), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz § 14 
uchwaly Nr XLIX/245/17 Rady Gminy Pacanow z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie 
uchwalenia budzetu Gminy Pacanow na 2018 rok 

zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1 . 

Dokonuje si^ zmian w planie dochodow budzetowych na 2018 rok zgodnie z zalacznikiem 
Nr 1 

§2 . 

Dokonuje si? zmian w planie wydatkow budzetowych na 2018 rok zgodnie z zalacznikiem 
Nr2 

§ 3 . • • 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Nazwa jednostki sprawozdawczej PACANOW 
Nrdokumentu Zarzadzenie nr 22/2018 
Data podj^cia 2018-02-12 
Rodzaj Plan dochodow 

Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Kwota 
855 Rodzina 16,97 

85502 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sWadki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 16,97 

0920 Wptywy z pozostatych odsetek 0,17 

0940 Wptywy z rozliczeii/zwrotow z lat ubiegtych 16,80 

Razem: 16,97 
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. i n k Nr ...ij' 
Nazwa jednostki sprawozdawczej PACANOW 
Nrdokumentu Zarzadzenie nr 22/2018 
Data podj^cia 2018-02-12 
Rodzaj Plan wydatkow 

Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Wartosc 

855 Rodzina 16,97 

85502 
Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
sWadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
spotecznego 

16,97 

2910 

Zwrot dotacji oraz ptatnosci wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 
wysokosci 

16,80 

4560 

Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 
wysokosci 

0,17 

Razem: 16,97 
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