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z dnia 16 paidziemika 2017 toku,

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2017 t.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 20'16 r. poz. 446 z p62n. zm.) orcz art. 257 ph 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 20'16 r. poz. 1870 z p62n. zm.),

zar4dzam, co nastepuje :

sr
Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy i miasta Czenivionka-
Leszczyny zmniejszajqc go z kwoty 153.970.282,42 zl do loivoty 153.956.236,93 zl tj. o kwotg
14.045,49 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr '1 do niniejszego zarzedzenia.

s2

Dokonac zmian w kwotach planowanych wydatk6w bud2etu gminy i miasta Czenrvionka-
Leszczyny zmniejszajqc go z kwoty 159.829.448,23 zl do kwoty 159.815.402,74 zl tj. o kwotg
'14.045,49 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazedzenia.

s3

Wykonanie zazqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci
mieszkafc6w w spos6b zwyczajowo pzyjety.
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BURMISTRZ
GMIN} I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny

Zalqcznik Nr 1

doZazqdzenia Nr 582117
z dnia 16 paldziernika2O17 r.

ZMIANY W BUDZECTE GMTNY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2017

- plan dochod6w

Dzial Nazwa dzialu klasyfi kacji budietowei
iir6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 153 970 282,42

801 O5wiata iwychowanie 't5 982,96 1937,47

Dochody bie2qce 15 982.96 1 937.47

- dotacje celowe otrzymane z bud2etu pafistwa
na realizacje zadati bie2qcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadah
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwigkom
powiatowo-g minnym ) ustawam i

15 982,96 1 937,47

Razem: 15 982.96 1937.47

Plan dochod6w po zmianie 153 956 236,93

\\r

sur4isirz
LirninrtlMiasta

I ze rw ior/r$- Le s zczy n y

'niie@niszewski

I



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY

Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 582117
z dnia 16 paidziernika20lT r.

ZMIANY W BUD2ECIE GMTNY t IT'IIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2017

. plan wydatk6w

\\t

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kaci i budietowei Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 159 829 48,23
801 O5wiata iwychowanie 15 982,96 1937,47

80101 Szkoly podstawowe 15 982.96 0.00

I wydatki bie2qce
w tym: 15 982,96 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym: 15 982,96 0,00

- wydatkizwiqzane
z re al izacj q statutowych
zad a fi jed n oste k b ud2etowych

15 982,9e

801 10 Gimnazja 0.00 1937.47

r wydatki bie2qce
w tym: 0,00 1937,47

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym: 0,00 1937,47

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zad a fi jed noste k b u d2etowych

1 937,4i

Razem: 15 982.96 1937.47

Plan wydatk6w po zmianie 159 815 402,74
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