
BURIlIISTRZ
GMtr Y i ,lltASTA

Czerwxrnkr. l-eszczyny Zarzqdzeni,e Nr 758/17
Burmistrza Gminy i iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 20 grudnia 2017 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pK 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t j. Dz U 22017 r. poz. 1875 z p62n. zm.) o.az S 15 pkt 1 uchwaly Nr
XXD0333/16 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. Uchwala
Bud2etowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rck 2017 zz' iezku z art. 258 ust. 1

pkt '1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2077),

zarzqdzam, co nastgpuje :

sr
Dokona6 zmian w bud2ecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalAcznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2

Wykonanie zazqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci
mieszkafic6w w spos6b zwyczajowo przyjqty.
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BU RM ISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwtonka-Leszczyny
Z,-alqcznik
do Tanz4dzenia N r 7 581 17
z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZiluANy W BUDZECTE GtUtNY I tullASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2017

\lP

Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i bud2etowei

Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 21 800.00 21 800.00

855 Rodzina 2t 300,00 21 300,00

85502

Swiadczenia rodzinne,
Swiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego

21 300.00 21 300.00

r wydatki bie2qce
w tym:

21 300,0c 21 300,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 21 300,0c

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane

21 300,0c

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych

21 300,04

854
Edukacyina opieka
wychowawcza

500,00 500,00

85415
Pomoc materialna dla uczni6w o
charakterze socjalnym

500.00 500,00

r wydatki bie2qce
w tym:

500,00 500,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

500,0c 0,00

- wydatkizwiqzane
z real izacjq statutowych
zad a fi jed nostek b u d2etowych

500,04

. dotacje na zadania bie2qce 500,0(

hlstrL
i Miasta
-Leszczyny


