ZARZADZENTE NR 1322r

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

z dniazg marca 2021
rv sprawie zmian w bud2ecie

t.

gminy i miasta na 2021 r.

Na podsta\ryie art.30 ust.2 pkt4 ustawy zdnia

8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.
pkt
r.
zm.)
oraz
16
1
uchwaly
Nr XXV|29320 Rady Miejskiej w Czerwioncez 2020 9o2.7132p62n.
S
Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. Uchwata Budzetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
2021 tok w vniqzku z art. 258 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 27 sierynia 2009 r. o finansach publicznych
(Oz. U. z 2021 r. poz. 305), zazqdzam, co nastepu.ie:

sr.
Ookonac zmian w budzecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem
do niniejvego zazqdzenia.

s2.
Vvykonanie zazedzenia po\,vieza si? Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci mieszkanc6w
w sposob zwyczajowo pzyiety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: 8Al OgF6C-7842-4568-999A-C90E6C20295E. Podpisany

Strona

1

Za+qc'.nik do zatzqdzenia Nt 13U21

Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny
z dniazg marca 2021 t.
ZMIANY W BUD2ECIE GMINY I UIASTA CZERWONKA{ESZCZYNY 1{A ROK 2O2I

Dzial

Nazwa dzialu i .ozdzialu
klasyfi kaci i budZetowei

Rozdzial

Zmiany w planie wydatk6w
452
Pomoc spoleczna

Zmniejszenia
100 845,82

Zwiekszenia

r00 845,82

100 845,82
100 845,82

100 000.00

0.00

100 000,00

0,00

Zasilki okresowe, celowe i pomoc

85214

w natuze oraz skladki na ubezpieczenia
emeMalne i rentofle

r wydatki bie2qce
w tym:
. Swiadczenia na zecz os6b
85215

85219

fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
r wydatki bie2qce
w tym:
. Vvydatki.iednostek budZetowych
w tym:
- wynagtdzenia i skladki
od nich naliczane
- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowch
zadah jednostek budZetowch
OSrodki pomocy spolecznei
r wydatki bie2qce
w tym:
. Vvydatki jednostek budZetowych
w tym:
- wydatki zwiqzane
z @alizacjq statutowch
zadafi jednostek budzetowch

Pozostale zadania w zakresie polityki

853

spolecznei
85395

Pozostala dzialalnoSc
wydatki bie2ace
w tym:
. I rydatki.iednostek budZetowych
w tym:
- wynagrodzenia i skladki
nich naliczane
- wydatki zwiqzane
z re al iz acjA statutowych
zadart jednostek budZetowch

r

100 000,00

u5.82

u5.82

u5.82

u5.82

u5,82

845,82

u5,82
u5,82
0.00

1q0 q00,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00
100 000,00

0,00

0,00

23 000,00

23 000.00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

d

ld: 841 D9F6C-7842456B-999A-C9OE6C20295E. Podpisany

23 000,00
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