
Zarzqdzenie Nr 643/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 3l paidziernika 2017 roku.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1870 z p62n. zm.),

zj,jJzedz,im, co nastQpuie :

sr
Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy imiasta Czerwionka-
Leszczyny zwiqkszajqc go z kwoty 154.4U.463,02 zl do kwoty 154.604.727,22 zl tj. o kwote
140.2d4,20 zl, zgodnie zzalqcznikiem Nr 'l do niniejszego zarzqdzenia.

s2

Dokona6 zmian w kwotach planowanych wydatk6w bud2etu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny zwigkszajqc go z kwoty 162.070.560,83 zl do kwoty 162.210.825,03 zl tj. o kwotq
140.264,20 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

s3

Wykonanie zatzqdzenia powierza sie Skadcnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci
mieszkahc6w w spos6b zwyczajowo przyjqty.
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Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzenia Nr 6431 17
z dnia 31 pafldziernika 2017 r.

ZMIANY W BUDzECIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2017

- plan dochod6w

I jf

Dzial Nazwa dzialu klasyfikacji bud2etowei
i 2r5dlo dochod6w Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 154 464 463,02

801 Oiwiata iwychowanie 0,00 139 999,20

Dochody bie2qce 0.00 139 999.2C

-dotacje celowe otzymane z bud2etu pafistwa
na realizacjg wlasnych zadafi bie2qcych gmin
(ariqzk6w gmin, anriqzkbw powiatowo-
Gminnych)

139 999,2C

854 Edukacyina opieka wychowawcza 0,00 265,00

Dochody bie2qce 0.00 265.0C

- dotacje celowe otzymane z bud2etu pafistwa
na realizacjq zadafi bie2qcych gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w calo5ci przez bud2et paistwa
w ramach program6w rzqdowych

265,00

Razem: qp! 140 264.20

Plan dochod6w po zmianie 154 604 727,22
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Zalqcznik Nr 2
doZarzqdzenia Nr il3117
z dnia 31 pa2dziernika20l7 r.

ZilIIANY W BUDzECIE Gtf,INY I iIIIASTA CZERWIONKA-LESZGryNY
NA ROK 2017

- plan wydatk6w

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i bud2etowej Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 162 070 560,83

801 O5wiata iwychowanie 0,00 {39 999,20

80101 Szkoty podstawowe 0.00 139 999.20

I wydatki bie2qce
w tym:

0,00 139 999,20

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 139 999,20

- wydatkizwiqzane
z re a I i za cj q statutowych
zad a fi jed n ostek b u d2etowych

1s9 999,2C

854 Edu kacyina opieka wychowawcza 0,00 265,00

85415
Pomoc materialna dla uczni6w
o charakteze socjalnym

0,00 265.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0.00 265.0C

. Swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych

265,0C

Razem: 0.00 140 264.20

Plan wydatk6w po zmianie 162210 825,03
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