
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

('zerwronka-Leszczyny

Zatzedzenie * 719117
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 4 grudnia 2017 roku.

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2Ol7 t.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 18ti) oraz ad. 257 pkt 1
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. poz.2077),

8 marca 1990 r. o samozqdzie
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

zatzqdzam, co nastgpuje :

sl
Dokona6 zmian w kwotach pranowanych dochod6w bud2etu gminy i miasta cze*ionka-
lg3lgyllzwietszajqc go z kwoty i54.7s6.636,94 zl do kwoty iss.ds+.sgs,s+ 

=r I o iwote
897.703,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zazqdzenia.

s2

Dokona6 zmian w kwotach .pranowanych wydatk6w bud2etu gminy i miasta czerwionka-
!::1=y1y-zwiekszajqc go z kwoty 162.224.si+q,ss zt do kwory Tas.izz.aqt,sszt tf o rwotg
897.703,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

s3
Wykonanie zarzqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podrega podaniu do wiadomosci
mieszkaric6w w spos6b zwyczajowo pzyjgty.
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BU RM {STR?,
GMINY i VII.\S.IA

f 'zerw ronka' l-es:rczyny

Zalqcznik Nr 1

doZazqdzenia Nr 719117
z dnia 4 grudnia 2017 r.

ZMIANY W BUDZECIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA,LESZCZYNY
NA ROK 2017

- plan dochod6w

t\P

Dzial Nazwa dzialu klasyfikacji budietowej
iir6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwigkszenia

PIan dochod6w przed zmianq 154756 636,94

855 Rodzina 0,00 897 703,00

Dochody bie2qce 0.00 897 703.00

- dotacje celowe otrzymane z budzetu pafrstwa
na zadania bie2qce z zakresu administracji
rzqdowej zlecone gminom (zwiqzkom gmin,
zwiqzkom powiatowo-gminnym), zwiqzane
z r ealizaQq Swi adczen ia wychowawczego
stanowiqcego pomoc paistwa w wychowywaniu
dzieci

897 703,00

Razem: 0.00 897 703.00

Plan dochod6w po zmianie 155 654 339,94



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

C'zerwnnka.Leszczyny
Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia N r 7 191 17
z dnia 4 grudnia 2O17 r.

ZMIANY W BUDZECIE GUINY I iIIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2017

- plan wydatk6w

\\r

A

Dzial Rozdziat Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kaci i budietowej Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 162224 944,55

855 Rodzina 0,00 897 703,00

85501 Swiadczenie wychowawcze 0.00 897 703.0C

r wydatki bie2ece
w tym:

0.00 897 703.0C

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 13 266,55

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane 13 266,55

. Swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych 884 436,45

Razem: 0.00 897 703.00

Plan wydatk6w po zmianie 163122 647,55


