ZARZĄDZENIE NR .......LŁ^.Ż^..L

BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego ns rok 2017 oraz planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę
Choszczno w roku 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz art. 249 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz.U. z 2016 r., póz.1870 / późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ l.W uchwale Nr XXł/172/20I6 Rady Miejskiej w Choszcznie zdnia 21 grudnia 2016r. w sprawie
uchwalenia budżetu GinEny Choszczno na rok 2017, w zarządzeniu Nr 1116/17 Burmistrza Choszczna z dnia
9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz wzarząd/eniu
NrlIi5/I7 Burmistrza Choszczna zdnia 9 stycznia 20i7r. w sprawie pianu finansowego zadań zzakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku
20 i 7, wprowadzam zmiany o!a-eś!one w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otfzymują:
l) Skarbnik Miejski,
2) Wydział Budżetu.
3) Regionalna Izba Obrachunkowa.
4) Wydział Organizacyjno - Prawny.
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Załącznik do Zarządzenia Nr
Burmistrza Choszczna
l. DOCHODY

z dnia 7 lutego 2017 r.
H. ziulydi

Dx.

Róż.

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenie

Zmniejszenie

Vr7.ad AIiehkhy ChoswTMe - ]ednostke[\wkoMtj(!ca

852

Pomoc
syolefzna _^__ ' _. __
Doitatki mieszkaniowe

85215
2010

Dolacjc celowe otrzymane z budwfu państwa nit rcaiiziicję zadan bierĄ^ych z zakresu aditiinislracji r/';iduwcj

832,92
if32,92
832,92

0,0&
0,00
0,00

832,92

0,00

oraz innych zadali ziccosiych gminie ( zwiq;'kum gmin, związkotn powialowo - gminnym) ustawami
z przeznaczeniem na sfinansowanie łvyp!at ;'.ryc^:ałiow<inycii dodatków cncrgeiyeznych dla odbiorców
wra7liwych energii duktryczncj ora7, kosztów obsługi tego zadania rcal i zow sinego [ii-zcz gniiny w wysokości

2% tącynej kwoty dotacji wypłaconych w gmmie, zgutinie z przepisami n;itawyzdnia l O kwietnia 1997 r.
Prawo cnergelyuznc ( Dz. U. z 2012 r. póz. 1059, •/. puźn. zm.).

OGÓŁEM;
2. WYDATKI

ws/ti/wll

Dx.

Ro/,.

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenie

Zmniejszenie

Mieiaho-Gmmity Ośrodek Pomocy Soolectitei w Clwsz.cT.we - jwliwsfka wykoiwiucci

(zadwM zlecone)

852
85215
3110
42i0

Pomoc społeczna __ __ ___' ' ____ ' __..•" '• ' .'
Dodatki micszkitniowe
Swiadc/enia spokuznu
Zakup maleriatuw i wyjTOsawnia

OGÓŁEM:
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