
zARZADZENTE NR 68/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w bud2scie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
22018t. poz.994 z p62n. zm.l oraz art. 257 pkt 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 22017 t. poz.2077 z p62n. zm.),

zazedzam, co nast?puje:

s r.

Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w budzetu Gminy iMiasta Czen rionka-Leszczyny
zwiekszajAc go z kwoty 171.016.940,17 zl do kwoty 171.017.440,'17 zl, tj. o kwot? 500,00 zl, zgodnie
z zalecznikiem Nr 1 do niniejszego zatzqdzenia.

s2.
Dokona6 zmian w kwotach planowanych wydatk6w budzetu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny

zwi?kszajqc go z kwoty 175.380.283,93 zl do kwoty '175.380.783,93 zl, tj. o kwote 500,00 zl, zgodnie
z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

s3.
\ A/konanie zazqdzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4.
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaicow

w spos6b zwyczajowo przyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik Nr 1 do zazqdzenia Nr 68/19

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 2'l lutego 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODoW BUDZETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 20,19

Ozial Nazwa dzialu klasyfikacli budZetowej
i ir6dlo dochod6w

Zmniejszenia ZwiQkszenia

Plan dochod6w przed zmianq 't71 016 940,17

751
Urzgdy naczelnych organ6w wladzy
paistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa

0,00 500,00

Dochody biezqce 0.00 s00.00

- dotacje celowe oltzymane z budzetu paistwa
na rcalizacje zadan biezqcych z zakresu
administracji eqdowel otaz innych zadaf
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
oowiatowo-qminnvm) ustawami

500,00

Razem: 0.00 500.00

Plan dochod6w po zmianie 171 0',t7 440,',t7
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Zatqcznik Nr 2 do zatzqdzenia Nr 68/'19

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 21 lutego 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKoW BUDzETU GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2019

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji bud2etowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan wydatk6w pzed zmianq 17s 380 283,93

751
UrzQdy naczelnych organ6w wladzy
paristwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa

0,00 500,00

75'109

\ rvbory do rad gmin, rad powiat6w
i selmik6w wojewodztw, wybory w6jt6w,
burmistz6w i prezydent6w miast oraz
referenda gminne, powiatowe i woiew6dzkie

0.00 500.00

r wydatki bie2qce
w tym: 0,00 500,00

. Vwdatki jednostek budzetowych
w tym: 0,00 500,00

- v{ydatki zwiqzane
z re al iz acj A statutowch
z ad a I jed n ostek b ud2 etowch

500.00

Razem: 0.00 s00.00

Plan wydatk6w po zmianie 175 380 783,93
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