
BURMISTRZ
GMINY IMIASTA

Czerwronka-LeszczYnY

Zatzqdzenie Nr 570/'17
Burmistza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia I paidziernika 20{7 roku.

w sprawie podzialu rezenvy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne otaz zmian
w bud2ecie gminy i miasta na 2017 t.

Na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca lgg0 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.

22O16 r. poz. 446, z p62n. zm.),
- ar1.222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1870, zp62n. zm.),

zat4dzam, co nastqpuje:

sl
Dokonai podzialu rezeruvy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz wynikajqcych
z podzialu zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2017 r. zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zatzqdzenia.

s2

Wykonanie zazqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo5ci
mieszkaic6w w spos6b zwyczajowo pzyjgty.
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BU RM TSTRZ
GMlhr I I|,{IASTA

Czerrv t on ka- LeszczYnY

$u,lL

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 570/1 7
z dnia 9 paidziernika 2017 r.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ
NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

NA ROK 2017

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i budietowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezen /y og6lnej s0 500.00 50 500.00

L 758 R62ne rozliczenia 50 500,00 0,00

7581 B Rezerwy og6lne icelowe 50 500.0c 0.00

r wydatki majqtkowe
w tym: 50 500,0c 0,00

. lnwestycje i zakupy
inwestycyjne 50 500,0c

2. 600 fransport ilqczno56 0,00 47 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 0.0c 47 000.00

r wydatki majqtkowe
wtym: 0,0c 47 000,00

. lnwestycje izakupy
inwestycyjne 0,0c 47 000,00

- zadanie ,,Przebudowa ul. Kalu2y
w Dgbiefisku" etap ll 47 000,0c

3. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona Srodowiska 0,00 3 500,00

90015 O6wietlenie ulic, plac6w idr6g 0.0c 3 500.00

r wydatkimajqtkowe
w tym:

0,0c 3 500,00

. lnwestycje i zakupy
inwestycyjne 0,0c 3 500,0c

- zadanie ,,Opncowanie
d o ku mentacj i proje ktowej
oSwietlenia (1 latamia) przy
ul. Swobody w dzielnicy Czuch6w"

3 500,0c

a-Leszczyny


