
ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 29 września 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz . 

446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 20 l 7r. poz. 60, poz. 

191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i 1537) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Kowiesy 

Nr XXIV/ 142/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. 

Pepka 



Dział 

Rozdział 
1 

801 

80150 

80152 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 28/2017 Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 29 września 2017 r 

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 r. 

Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 

2 3 4 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 860,67 35 860,67 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 0,00 35 860,67 
szkołach oodstawowvch 
Wydatki bieżące, w tym: 0,00 35 860,67 
Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0,00 35 860,67 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 676,84 
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 183,83 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w innych typach szkół, liceach 

35 860,67 0,00 
ogólnokształcących , technikach, branżowych szkołach I 
stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 
stopnia oraz szkołach artystycznych 

Wydatki bieżące, w tym: 35 860,67 0,00 
Wydatki jednostek budżetowych , z teqo: 35 860,67 0,00 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 676,84 
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 183,83 

OGÓŁEM~ 35 860,67 35 860,67 


