
ZARZADZENTE NR 714l19
BURMISTRZA GMINY I IIiIIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budiecie 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 Miejskiej w Czerwionce-Leszeynach
zdnia 13grudnia 2018r. Uchwala Budzetowa Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2019 w zwiqzku z a'1..258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Oz. U. 22019 t. poz.869 z p62n. zm'5, zazqdzam, co nastgpuje:

s1.
Dokona6 zmian w budzecie gminy i miasta CzeMionka-Leszczyny zgodnie z zalqe.nikiem

do ninieiszego zaz qdzenia.

s2.
Vwkonanie zazqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci mieszkanc6w

w spos6b zwyczajowo pzyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 714119

Burm istaa Gminy i M iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 13 grudnia 2019 r.

ZMIANY W BUD2ECIE GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY NA ROK 2O{9

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfi kacii budietowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 45 091.32 45 091.32

855 Rodzina 45 091,32 45 091,32

85501 Swiadczenie wychowawcze 99,95 12 066,95

r wydatki bie2qce
w tvm:

99,95 12 066,95

. \Afodatki jednostek bud2etowych
w tym:

99,95 12 066,9s

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

12 066,95

wydatkizwiqzane
z re al iz acj q statutowyc h
zadari iednostek budZetowych

99,95

85502

Swiadczen ia rodzinne, Swiadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emefialne i rentowe
z ubezoieczenia sooleczneoo

895,41 895.41

r wydatki bie2qce
wtym: 895,41 895,41

. \lvVdatki jednostek bud2etowych
wtvm: 895,41 895,41

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

895,41

- wydatkizwiqzane
z re al iz acj q statutowy c h
zadafi iednostek bud2etowych

895,41

85504 Wspieranie rodziny 12 095.96 128.96

r wydatki bie2qce
wtym: 12 095,96 128,96

. \A&datki jed nostek bud2etowych
wtym: 12 095,96 128,96

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

11967,00 128,96

- wydatkizwiqzane
z re al izacjq statutowych
zadah iednostek bud2etowych

128,96

85508 Rodziny zastqpcze 0,00 32 000,00

I wydatki bie2qce
wtym: 0,00 32 000,00

. \Afu datki jed nostek bud2etowych
wtym: 0,00 32 000,00

- wydatkizwiqzane
z re al iz acj q statutowych
z ad afi ied noste k b u d 2etowvch

32 000,00

8551 0
Dzialalno66 plac6wek opiekufi czo-
wvchowawczvch

32 000,00 0,00

r wydatki bie2qce
w tym:

32 000,00 0,00

ld: A1 E9CF28-8CB1-45EF-90E4{3AD04D36DEC. Podpisany Strona 1



. \A/ydatki jed nostek bud2etowych
wtym: 32 000,00 0,00

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zadafi iednostek bud2etowvch

32 000,00
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