
BURMTSTRZ
GMINY I MIASTA

('zerwtonka-LeszczYnY

Zarzqdzenie Nr 666/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 13 listopada 2O17 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 samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1875) oraz g'15 pkt 1 uchwaly Nr XX|X333/16 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. Uchwala Budzetowa Gminy i

Miasta CzeMionka-Leszczyny na rok 2017 z zwiqzku z ar1.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1870 z p62n. zm.),

zarzqdzafi , co nastqpuje:

s1

Dokonai zmian w bud2ecie gminy i miasta Czenarionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2

Wykonanie zazqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszkafc6w w spos6b zwyczajowo przyjqty.
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Zalqcznlk
dohrzqdzenia Nr666/17
z dnia 13 listopada 2017 r.

ZMIANY W BUDZECTE GMTNY ! MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2017

Dzial Flozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i bud2etowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 11 235.00 11 23s.00

801 O6wiata iwychowanie 11 235,00 11 235,00

801 50

Real izacja zadafi wymagajqcych
stosowan ia specjalnej organizacj i

nauki
i metod pracy dla dzieci
i mlodzie2y w szkolach
podstawowych, gimnazjach,
liceach ogolnoksztalcqcych,
Iiceach profilowanych i szkolach
zawodowych oraz szkolach
artystycznych

11 235.00 11 235.00

r wydatki bie2qce
w tym: 11 235,00 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym: 11 235,00 0,00

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

11 235,04

r wydatki majqtkowe
w tym: 0,00 11 235,00

. lnwestycje izakupy
inwestycyjne 11 235,00
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