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Zarzqdzenie Nr 578/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 paidziernika 2017 roku.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j.
Dz. U.22016 r. poz. 446 z po2n. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 t. poz. 1870 z p62n. zm.),

zatzaldzam, co nastgpuje:

s,|

Dokonad zmian w kwotach planowanych dochod6w budzetu gminy i miasta Czeruvionka-
Leszczyny zwiqkszajac go z kwoty 151.579.152,37 zl do kwoty 153.970.282,42 zl tj. o kwote
2.391-130,05 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zazqdzenia.

s2

Dokona6 zmian w kwotach planowanych wydatk6w bud2etu gminy imiasta Czeruvionka-
Leszczyny zwiqkszajqc go z kwoty '157.438.318,18 zl do kwoty 159.829.448,23 zN tj. o kwotq
2.391 .130,05 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

s3

Wykonanie zarzqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszkafic6w w spos6b zwyczajowo przyjgty.
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ZaQcznik Nr t
doZaaqdzenia Nr 578117
z dnla 9 paidziemika 2017 r.

ZiIIANY W BUDzECIE GIIIINY I ilIIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2017

- plan dochod6w

19o,l..,rL

Dzial
Nazwa dzialu klasyfikacji budietowej

i 2r6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 151 579 152,37

851 Ochrona zdrowia 0,00 880,00

Dochody bie2qce 0,00 880,0c

- dotacje celowe otzymane z bud2etu pafistwa
na realizacjq zadafi bie2qcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadafr
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo-gminnym) ustawami

880,0c

852 Pomoc spoleczna 0,00 261 663,05

Dochody bie2qce 0,00 261 663.05

- dotacje celowe otrzymane z bud2etu pafistwa
na realizacjq zadafi bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zuriqzkom gmin, zwigkom
powiatowo-gminnym) ustawami

3 663,05

- dotacje celowe otzymane z bud2etu pafistwa
na realizacjq wtasnych zadafi bie2qcych gmin
(zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-
Gminnych)

258 000,00

855 Rodzina 0,00 2128 587,00

Dochody bie2qce 0,00 2128 587.00

- dotacje celowe otrzymane z bud2etu paistwa
na realizacjq zadafi bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadaft
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, ariqzkom
powiatowo-gminnym) ustawami

2128 587,00

Razem: 0.00 2 391 130.05

Plan dochod6w po zmianie 153 970 282,42
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Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzen ia Nr 57 8l 17
z dnia 9 paidziernika 2017 r.

ZMIANY W BUDzECIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZGZYNY
NA ROK 2O{7

- plan wydatk6w

Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu 1 rozdzialu
klasyfi kacj i bud2etowej Zmnieiszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 157 438 318,18

851 Ochrona zdrowia 0,00 880,00

851 95 Pozostala dzialalnoS6 0.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 880,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 880,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

614,24

wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zadafi jednostek bud2etowych

265,7e

852 Pomoc spoleczna 0,00 261 663,05

85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
oplacane za osoby pobierajqce niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej,
niekt6re Swiadczenia rodzinne oruz za
osoby uczestniczqce w zajqciach w
centrum integracji spolecznej

0.00 I000,00

r wydatki bieZqce
w tym:

0,00 I000,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 I000,00

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane

I000,0a

85214

Zasitki okresowe, celowe ipomoc
w natuze oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

0.00 250 000.00

I wydatki bie2qce
w tym:

0,00 250 000,00

. Swiadczenia na rzecz osob
fizycznych

250 000,00

880.00



Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i bud2etowej Zmnieiszenia Zwigkszenia

8521 5 Dodatki mieszkaniowe 0.00 3 663.05

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 3 663,05

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 71,82

- wydatkizwiqzane
z re a I izacj q statu towyc h
zad a fi jed n oste k b u diletowych

71 ,

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych

3 591,23

855 Rodzina 0,00 2128 587,00

85502

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

0.00 2128 587.00

r wydatki bieZqce
w tym:

0,0c 2128 587,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,0c 58 259,82

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

58 259,82

. Swiadczenia na rzecz os6b
tizycznych 2 070 327,18

Razem: 0.00 2 391 130.05

Plan wydatk6w po zmianie 159 829 M8,23
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