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Zarzqdzenie Nr 615/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 26 listopada 20'18 roku.

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) otaz atl. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p62n. zm.),

zafzqdzan, co nastepuje:

s1

Dokonae zmian w kwotach planowanych dochod6w bud2etu gminy i miasta Czerwionka-
Leszczyny zwiqkszajqc go per saldo z kwoty 167.304.907,49 zl do kwoty 168.542.062,49 zl
tj. o kwotg 1.237.'155,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zatzqdzenia.

s2

Dokona6 zmian w kwotach planowanych wydatk6w budzetu gminy imiasta Czerwionka-
Leszczyny zwigkszajqc go per saldo z kwoty 180.343 .107 ,01 zl do kwoty 181 .580.262,01 zl
tj. o kwotQ 1.237.155,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr2 do niniejszego zarzqdzenia.

s3

Wykonanie zazqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4

Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci
mieszkahc6w w spos6b zwyczajowo przyjqty.
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Zalqcznik Nr 1

do Zarzqdzenia Nr 615/18
z dnia 26 listopada2018 r.

ZMTANY W BUDzECIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2018

- plan dochod6w

\\l
G6llv iMiasta

CUfwioLka-LeszcrynY

Wiestaw-rlaniszewski

Dzial
Nazwa dzialu klasyfikacji bud2etowej

i ir6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 167 304 907,49

851 Ochrona zdrowia 0,00 1 955,00

Dochody bie2qce 0.00 1 955.00

- dotacje celowe otzymane z bud2etu paistwa
na realizacjq zadah bie2qcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo-g m innym ) ustawami

1 955,00

855 Rodzina f 65 300,00 1 400 500,00

Dochody bie2qce 165 300.00 1 400 500.00

dotacje celowe otrzymane z bud2etu paistwa
na realizacjq zadai bie2qcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zuiqzkom
powiatowo-g minnym ) ustawami

165 300,00 500,00

-dotacje celowe otzymane z bud2etu pafistwa
na zadania bie2qce z zakresu administracji
rzqdowej zlecone gminom (zwiqzkom gmin,
zwiqzkom powiatowo-g m i n nym ), zv,tiqzane
z realiza$q Swiadcze n ia wychowawczego
stanowiqcego pomoc pafistwa w wychowywaniu
dzieci

400 000,00

Razem: 1 402 455.00

Plan dochod6w po zmianie 168 542 062,49

165 300.00



Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 61 5rl 8
z dnia 26listopada2018 r.

ZMIANY W BUDzECIE GMINY t I'IIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2018

- plan wydatk6w

Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji bud2etowej

Zmniejszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 180 343 107,01

851 Ochrona zdrowia 0,00 1 955,00

85195 Pozostala dzialalno56 0.0c 1 955.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 1 955,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 1 955,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

1 398,4C

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zada fi jed noste k b u d2etowych

556,6C

855 Rodzina 165 300,00 1 400 500,00

85501 Swiadczenie wychowawcze 0.00 1 400 000.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 1 400 000,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 20 689,65

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

20 689,65

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych 1 379 310,35

85502

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

50 000.00 0.00

r wydatki bie2qce
w tym:

50 000,00 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

1 456,31 0,00

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zad a h jed noste k b u d2etowych

1 456,31

. Swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych 48 543,69



Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacj i budietowej

Zmniejszenia Zwiqkszenia

85503 Karta Du2ej Rodziny 0.00 500.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 500,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 500,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

500,0c

85504 Wspieranie rodziny 1 15 300.00 0.00

r wydatki bie2qce
w tym:

115 300,00 0,00

. Swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych

115 300,00

Razem: 165 300.00 1 402 455.00

Plan wydatk6w po zmianie 181 580 262,01
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