
zARZADZENTE NR 581/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

z dnia 28 pa2dziernika 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 samozqdzie gminnym (1.j. 22019 r.
poz. 506 z p62n. zm.\ oraz S 15 pK 1 uchwaly Nr lll/30/18 Rady Mieiskiej w Czeruionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwata Bud2etowa Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny na rok
2019wzwiqzku z aft.258 ust. l pktl ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U.22019 t. poz. 869 z p62n. zm), zatzqdzam, co nastepuje:

s1.
Dokona6 zmian w budzecie gminy imiasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalAcznikiem

do niniejszego zazqdzenia.

s2.
\ ,ykonanie zazqdzenia powieza siq Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b zwyczajowo pzy.lety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zazqdzenia Nr 581/1 9

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia29 pa2dziernika2019 r.

ZMIANY W BUDZECIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY NA ROK 2019

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfi kacii budietowei Zmniejszenia Zwiqkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 138 370.8s 138 370.85

852 Pomoc spoleczna 138292,27 138 292,27

85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
oplacane za osoby pobierajqce niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz
za osoby uczestniczqce w zajqciach
w centrum inteqracii spolecznei

I000,00 0.00

r wydatki bie2qce
wtym: 8 000,00 0,00

. \Af datki jed nostek bud2etowych
wtvm: 8 000,00 0,00

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zadafi iednostek budZetowvch

I000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 103 569.00 3 569.00
I wydatki bie2qce
wtvm: 103 569,00 3 569,00

. \Af datki jednostek bud2etowych
w tym: 100,00 3 569,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 3 569,00

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zadafi iednostek bud2etowvch

100,00

. Swiadczenia na zecz os6b
fizvcznvch

103 469,00

85219 O5rodki pomocy spolecznej 0.00 134723.27
I wydatkibie2qce
wtym: 0,00 13/.723,27

. \Af datki jednostek bud2etowych
wtvm: 0,00 13/.723,27

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 108 000,00

wydatkizwiqzane
z re al iz acj q statutowy c h
zadah iednostek budZetowvch

26 723,27

85230 Pomoc w zakresie do2ywiania 26 000.00 0,00
r wydatki bie2qce
wtym: 26 000,00 0,00

. Swiadczenia na zecz os6b
fizvcznvch

26 000,00

85295 Pozostala dzialalno6c 723.27 0.00
r wydatki bie2qce
wtym: 723,27 0,00

. Swiadczenia na zecz os6b
fizvcznvch

723,27

855 Rodzina 78,58 78,58

85504 Wspieranie rodziny 78,58 78,58

r wydatki bie2qce 78,58 78,58
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wtym:
. Wydatki jednostek bud2etowych
w tvm: 78,58 78,58

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 78,58

- wydatkizwiqzane
z re al izacjq statutowych
zad afi iednostek bud2etowvch

78,58
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