
ZARZADZENTE NR s14120
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

z dnia lS listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budiecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawle art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
z 2020 t. Wz. 713 z p62n. zm.) oaz art. 257 pkl 'l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 t. poz. 869 z p62n. zm\ zaz.qdzam, co nastepuje:

s1.
Dokonac zmian w kwotach planowanych dochod6w budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zwi?kszajqc go per saldo z kwoty 231.093.529,94 zl do kwoty 231.307.560,91 zl, tj. o kwotQ
214.030,97 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

s2.
Dokona6 zmian w klvotach planowanych wydatk6w budzetu Gminy i Miasta Czerwlonka-Leszczyny

zwiekszajqc go per saldo z kwoty 238.659.625,76 zl do kwoty 238.873.656,73 zl, tj. o kwote
214.030,97 zl, zgodnie z zatqcznikiem Nr 2 do niniejszego zatzqdzenia.

s3.
Vwkonanie zazqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4.
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaric6w

w spos6b a ycza.iorvo pzyiety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zatqc:nik Nr 1 do zarzqdzenia Nr 514/20

Burmistza Gminy i Miasla CzeMionka-Leszczyny

z dnia lS listopada 2020 r.

Zf,IIANY W PLANIE DOCHODOW BUDzETU GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
r{A ROK 2020

Dzial Nazwa dzialu klasyfikacj i budtetowei
i ir6dlo dochod6w Zmniejszenia Zwigkszenia

Plan dochod6w przed zmi.na 231 093 529,94
851 Ochrona zdrowia 0,00 4 854,97

Dochody biezace 0.00 4 854.97
- dotacje celowe otzymane z bud2etu pa6stwa na
rcalizacie zadah bieZqcych z zakresu administracii
zqdowej oraz innych zadai zleconych gminie
(zwiqzkom gmin, v iqu}(om powiatowo{minnym)
ustawami

4 854,97

452 Pomoc spoleczna 0,00 100 368,00
Dochody biezace 0.00 100 368.00
- dotacje celowe otzymane z bud2etu paistwa na
realizacj? wtasnych zadan bie2qcych gmin
(zwiAzkow gmin, zwiazk6w powiatowo{minnych)

100 368,00

855 Rodzina 4 .t20,00 112 928,00
Dochody bie2ace 4120.00 112 928.00
- dotacje celowe otzymane z bud2etu paistwa na
realizacjQ zadai biezqcych z zakresu administracii
nqdowej oraz innych zadai zleconych gminie
(zwiezkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym)
ustawami

4120,00 106 978,00

- Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizac.iQ
zadai wynikajacych z odrebnych uslaw 5 950,00

Razem: 4 't20.00 2't8 150,97
Plan dochod6w po zmianie 231 307 560,91
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Zalqc.znik Nr 2 do zarzqdzenia Nr 514/20

Burmistrza Gminy i Miasta Czen rionka-Leszczyny

z dnia lS lislopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATK6W BUDzETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii budzetowei

Zmniejszenia Zwiekszenia

Plan wydatk6w przed zmiana 238 659 625,76
851 Ochrona zdrowia 0,00 4 854,97

85195 Pozostala dzialalnoS6 0,00 4 854,97
r wydatki biezqce
w tym:

0,00 4 854,97

. \^rydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 4 854,97

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 3 688,71
- wydatki zwiqzane z realizacjE statutowych

z adah ied nostek b udzetowc h
1 166,26

8s2 Pomoc spoleczna 0,00 100 368,00
85295 Pozostala dzialalno56 0.00 100 368,00

r wydatki biezace
w tym:

0,00 100 368,00

. Wdatki jednostek budzetowych
w tym:

0,00 100 368,00

- wvnaqrodzenia i skladki od nich naliczane 92 368,00
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych

zada h jed nostek budz etowch I 000,00

855 Rodzina 4 120,OO t't 2 928,00

85502

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego

4 120.00 100 000.00

r wydatki biezqce
w tym:

4120,00 100 000,00

. \Arldatki.iednostek budzetowych
w tym:

120,00 2 912,62

- wnagrodzenia i skladki od nich naliczane 120,00 2 9'12,62
. Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 4 000,00 97 087,38

85503 Karta Duzei Rodziny 0,00 478.O9
r wydatki biezqce
w tym:

0,00

. Vwdatki jednostek budZetowych
w tym:

0,00 478,00

- wnagrodzenia i skladki od nich naliczane 478,00
85504 Wspieranie rodziny 0,00 '12 450.00

r wydatki biezqce
w tym:

0,00 12 450,00

. \rvydatki jednostek budzetowych
w tym:

0,00 5 950,00

- wynaerodzenia i skladki ad nich naliczane 5 950,00
. Swiadczenia na zecz os6b fizycznych 6 500,00

Razem: 4 120.00 218 150.97
Plan wydatk6w po zmianie 238 873 656,73
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