
zARZADZENTE NR 330/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy zdnia I marca 1990r. o samozadzie gminnym (Dz.U.
22020 r. poz.713 z p62n. zm.) otaz an.257 pkl l ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Oz. U. z 20'19 r. poz. 869 z p62n. zm) zazqdzam, co nastepuje:

s1.
Dokona6 zmian w kwotach planowanych dochod6w budzetu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

zwiQkszajqc go z kwoty 233.625.610,92 zl do kwoty 233.U8.625,92 zl, ti. o kwote 23.015,00 zl, zgodnie
z zalqcznikiem Nr 1 do ninieiszego zazqdzenia.

s2.
Dokonad zmian w kwotach planowanych wydatk6w budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zwiekszajqc go z kwoty 240.ffi2.590,23 zl do kwoty 240.685.605,23 zl, tj. o kwote 23.015,00 zl, zgodnie
z zahcznikiem Nr 2 do niniejszego zatzqdzenia.

s3.
vwkonanie zazqdzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4.
Zaz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b zwyczajolto pzyjqty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czenruionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: CEgF0755-'1 680-4CBIAD26-C2'l DCBA41 28 l. Podpisany Strona 1



Dzial Na a dzialu klasyfikacji budietowej
i ir6dlo dochod6w

Zmniejszenia

Plan dochod6w przed zmiana 233 525 610,92
852 Pomoc spoleczna 0,00 1 500,00

Dochody bie2ace 0,00 1 500,00
- dotacje celowe otzymane z budzetu paistwa
na realizacjQ wlasnych zadan bie2ecych gmin
(zwiazk6w qmin, zwiaz k6w powiatowo{minnvch)

1 500,00

855 Rodzina 0,00 21 sl5,00
Dochody biezace 0,00 21 515.00
- dotacje celowe otzymane z budzelu paistwa
na realizacje zadai bie2acych z zakresu
administracji zqdo\Nei otaz innych zadai
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom
powiatowo{minnym) ustawami

21 515,00

Razem: 0,00 23 015,00
Plan dochod6w po zmianie 233 648 625,92
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Zatqcznik Nr 1 do zarzqdzenia Nr 330/20

Burmistza Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

ZMIANY W PI-ANIE DOCHODOW BUD2ETU GMINY I MIASTA CZERWONKA{ESZCZYNY
NA ROK 2O2O

ZwiQkszenia



Zalqcznik Nr 2 do zazqdzenia Nr 330/20

Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATK6W BUDzETU GMINY I i'IASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i tozdzialu
klasyfikaci i bud2etowei Zmnielszenia Zwiqkszenia

Plan wydatk6w przed zmiana 240 662 590,23
852 Pomoc spoleczna 0,00 't 500,00

85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
oplacane za osoby pobieraiace niekt6re
swiadczenia z pomocy spoleczne.i oraz za
osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum
inleqracii sDolecznei

0.00 1 500.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 1500,00

. Wdatki jednostek bud2etorych
w tym:

0,00 1500,00

- wydatki zwiqzane
z real iz acj q statutowch
zad ah jed nostek budz etowch

1 il0,00

855 Rodzina 0,00 21 515,00
85503 Karta DuZei Rodziny 0.00 332,00

! wydatki bie2ace
rry tym:

0,00 332.00

. \Afdatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 332,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

85513

Skladki na ubezpieczenie zdrorvotne
optacane za osoby pobieraiace nieK6re
Swiadczenia rodzinne, zgodnie z pzepisami
ustawy o 6wiadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierajqce zasilki dla opiekun6w,
zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o uslaleniu i wyplacie
zasilk6\ dla opiekun6w

0.00 21 183.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00

. Vvydatka jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 21 183,00

- wydatki zwiqzane
z rcal iz acj A statutowych
zad a fi jed nostek bu dzetowch

21 183,00

Razem: 0.00 23 0't 5,00
Plan wydatk6w po zmianie 240 685 605,23
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332,00

21 183,00


