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hrzqdzenie Nr 589/'17
Bu rmistrza Gminy i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia l6 paidziernika 2017 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 446 z p62n. zm.) oraz S 15 pkt 1 uchwaly Nr )fi1X333/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 20'16 r. Uchwala Bud2etowa
Gminy i Miasta Czenarionka-Leszc4ny na rok 2017 z z*iqzku z art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z p62n.
zm.),

zafzqdzam, co nastQpuie:

sl
Dokona6 zmian w budzecie gminy i miasia Czeruionka-Leszczyny zgodnie z zalecznikiem
do niniejszego za zadzenia.

s2

Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zazadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo5ci
mieszkafic6w w spos6b zwyczajowo przyjety.
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Zal4cznik
do Zarzqdzenia Nr 589117
z dnia 16 paidziernika 2017 r.

ZMIANY W BUD2ECIE GMINY I MIASTA CZERWTONKA-LESZCZYNY

r\E

NA ROK 2017

Dzial Flotdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji budietowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 65 000.00 65 000.00

852 Pomoc spoleczna 65 000,00 65 000,00

85230 Pomoc w zakresie do2ywiania 36 000.00 0.00

r wydatki bie2qce
w tym: 36 000,00 0,00

. Swiadczenia na zecz os6b
fi4ycznych 36 000,0c

85219 O6rodki pomocy spolecznej 29 000.00 65 000.00

r wydatki bie2qce
w tym: 29 000,00 65 000,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

29 000,00 65 000,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

65 000,0c

- wydatkizwiqzane
z re al izacj q statutowych
zad afi jed n oste k b u d2etowych

29 000,0c

A
I


