
ZARZAOZENTE NR 379/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

z dnia 22lipca 2019 r

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzqdzie gminnym (t j. Dz U

22019t. poz.506) oraz ad.257 pkl '1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

zazqdzam, co nastgpu.ie:

s 1.

Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w budzetu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
zwiqkszajac go z kwoty 174.'179 326,56 zt do kwoty 174.182 581 ,56 zl, tj. o kwote 3.255,00 zl, zgodnie
z zalacznikiem Nr 1 do niniejszego zazqdzenia.

s2.
Dokonac zmian w kwotach planowanych wydatk6w budzetu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

zwigkszajqc go z kwoty 181.463.782,60 zl do kwoty 181 467.037,60 zl, tj o kwot? 3 255,00 zl, zgodnie
z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zatzqdzenia.

s3.
\ lykonanie zarzqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta

s4.
Zatzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkancow

w spos6b zwyczajowo pzyJgty.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik Nr 1 do zazqdzenia Nr 379/19

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 22liPca2019 r.

ZMIANY w PLANIE DOCHODOW BUDzETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2019

Dzial Nazwa dzialu klasyfikacji bud2etowej
12r6dlo dochod6w

Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan dochod6w przed zmiantr 174179 326,56

852 Pomoc spoleczna 0,00 3154,00

Dochody biezace 0.00 3 154.00

- dotacje celowe otzymane z bud2etu paistwa
na realizacjg zadai biezqcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadaft
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
oowiatowo-omin nvm) ustawami

3154,00

855 Rodzina 0,00 101,00

Dochody bie2qce 0,00 101,00

- dotacje celowe otzymane z bud2etu pafstwa
na realizacjg zadaf biezqcych z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadan
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
oowiatowo-omin nvm) ustawami

101,00

Razem: 0.00 3 255.00

Plan dochod6w po zmianie 174 182 581,56
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