
Zatzqdzenie Nr 717117
Bu rmistrza Gmi ny i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 30 listopada 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. z 201.7 r. poz. 1875) oraz $ 15 pkt 1 uchwaly Nr XX|X333/16 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 20'16 r. Uchwala Bud2etowa Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 z niqzku z ar1. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. poz.2077),

zarz4dzam, co nastepuje :

sl
Dokonac zmian w bud2ecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem
do nin iejszego zazedzenia.

s2

Wykonanie zazqdzenia powierza sie Skarlcnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszkafic6w w spos6b zwyczajowo przyjgty.
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Talqcznik
do Tanz4dzenia l{r 7 17 I 17
z dnia 30 listopada 2017 r.

ZTIANY UY BUDzECIE GTINY I TIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2017

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kaci i budietowei Zmnieiszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 31 000.00 31 000.00

801 OSwiata i wychowanie 31 000,00 31 000,00

80101 Szkoty podstawowe 0.00 15 000.0c

r wydatki bieZqce
w tym:

0,00 15 000,0c

. Wydatki jednostek bud2etowych
wtym: 0,00 15 000,0c

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane

15 000,0c

801 10 Gimnazja 31 000.00 0.00

r wydatki bie2qce
w tym:

31 000,00 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

31 000,00 0,0c

- wynagrdzenia i skfadki
od nich naliczane

31 000,00

80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 0.00 500.0c

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 500,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
wtym: 0,0c 500,00

- wynagrcdzenia i skladki
d nich naliczane

500,00

80150

Realizacja zadafi wymagajqcych

0.00 15 500.00

sr,unowar ua sPt'ujarr rE J (Jr gar rzauJr
nauki
i metod pracy dla dzieci
i mlodziely w szkolach
podstawowych, gimnazjach,
liceach o96lnoksztalcqcych,
liceach profilowanych i szkolach
zawodowych or az szkolach
artystycznych

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 15 500,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 15 500,0c

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane

15 500,0c
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