
zARZADZENTE NR 239/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

z dnia 6 lipca 2020 t.

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2020 t.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz
z 2020 t. poz.713) otaz arl.257 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz
22019 t. poz.869 z p62n. zm\ zarzqdzam, co nastepu.ie:

sl.
Dokonae zmian w kwotach planowanych dochodow budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zwiekszajac go z kwol\f 232.882.075,01 zt do kwoty 233.004.435,01 zl, tj. o kwotq 122.360,00 zl, zgodnie
z zalqcznikiem Nr '1 do niniejszego zarzqdzenia.

s3.
\A[konanie zarzqdzenia powieza siq Skarbnikowi Gminy i Miasta

s4.
Zaaadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkancow

w spos6b zwyczajowo przyjgty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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s2.
Dokona6 zmian w kwotach planowanych wydatk6w budzetu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

zwi?kszajqc go z K,Noty 240.522.144,99 zl do kwoty 240.644.504,99 zt, tj. o kwote '122.360,00 zl, zgodnie
z zalecznikiem Nr 2 do niniejszego zatzqdzenia.



Zafacznik Nr 1 do zarzqdzenia Nr 239/20

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 6 lipca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHOD6W BUDZETU GMIT{Y I MIiASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2O2O

Dzial Nazwa dzialu klasyfi kacji budtstowej
i ir6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwiekszenia

Plan dochod6w przed zmiana 232 882 075,0',1
8s2 Pomoc spoleczna 0,00 1 611,00

Dochody biezqce 0.00 'I 61 '1,00

- dotacje celowe oltzymane z budzetu panstwa
na realizacjQ wlasnych zadafi biezAcych gmin
(zwiazk6w qmin, zwiazk6w powiatowo-ominnych)

120 749,00

- dotacje celowe otzymane z budzetu paistwa
na rcalizacje zadah biezqcych z zaktesu
administracji ?'qdowq otaz innych zadah
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 61 1,00

Razem: 0,00 't22 360,00
Plan dochod6w po zmianie 233 004 435,01

Id: 0F7D79F6-0'1 C6-4D84-AD55-D248C5C43375. Podpisany Strona 1



Zalqcznik N( 2 do zatzadzenia Nr 239/20

Burmistza Gmany i Miasta CzeMionka-Leszczyny

z dnia 6 lipca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKoW BUDzETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacii budzetowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan wydatk6w przed zmianq 240 522 144,99
Pomoc spoleczna 0,00 122 360,00

85213

.Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
op+acane za osoby pobierajqce niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz za
osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum
integracji spo.lecznej

0.00 500.00

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

. V[datki jednostek bud2etowych
w tym: 0,00 500,00

- wydatki zwiqzane
z real izacjq statutowych
zad a h je dn oste k b ud2 etowch

500,00

85214
Zasitki okresowe, celowe i pomoc w natuze
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

0.00 20 000.00

r wydatki bie2qce
w tym; 0,00 20 000,00

. Swiadczenia na zecz os6b fizycznych 20 000,00
85216 Zasitki stale 0,00 80 000.00

r wydatki biezqce
qtym: 0,00 80 000,00

. Swiadczenia na Eecz os6b fizycznych 80 000,00
85219 OSrodki pomocy spolecznej 0,00 1 61 1.00

r wydatki biezqce
w tym: 0,00 1 61 1,00

. Wdatki jednostek budzetowych
w tym: 0,00 24,30

- wydatki zwiqzane
z re al iz a cj q stat utowych
z ad afi je d nostek bud1etowch

24,30

. Swiadczenia na rzecz osob fizycznych 1586,70
85230 Pomoc w zakresie do2ywiania 0,00 ?0 249.00

! wydatki biezqce
w tym: 0,00 20 249.00

:fllryiadczenia na zecz os6b fizycznych 20 249,00
Razem: o-qq 122 360,00

Plan wydatk6w po zmianie 240 644 504,99
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