ZARZADZENTE NR sl0/21

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
z dnia 29 pa2dziemika 2021 t.

w sp.awie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 202't r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
22021 t. poz. 1372) oaz art. 257 pkt '1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz.305 z p62n. zm.l zatzadzam, co nastgpu,ie:
s1.
Dokona6 zmian r/, kwotach planowanych dochod6w bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zwiekszajqc go z kwoty 234.382.560,30 zl do kwoty 235.225.431,30 zl, tj. o kwotq 842.871,00 zl, zgodnie
z zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego zatzqdzenia.

s2.
Dokonad zmian w kwotach planowanych wydatk6w budzetu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny
zwiekszajqc go z kwoty 242.149.430,96 zl do kwoty 242.992.301,96 zl, tj. o kwote 842.871 ,00 zl, zgodnie
z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego zazAdzenia.

s3.
Vwkonanie zazqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s4.
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomoSci mieszkanc6w
w spos6b zwyczajowo przyjQty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
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Zalqcznik Nr 1 do zazqdzenia Nr 510/21
B u rm

istza

Gm i ny i M iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 29 pa2dziernika 2021

r.

ZMTANY W PLANIE DOCHOD6W BUDZETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2021

Nazwa dzialu klasyfikacji bud2etowej

Dzial

i2r6dlo dochod6w

Plan dochod6w przed zmiana
852
Pomoc spoleczna
Dochodv bieZace
- dotacja celowa otzymana z bud2etu pahstwa
na realizacjg wlasnych zadafi bie2qcych gmin
(.zwiazk6w o min. zwiazk6w oowiatowo-ominnvch)
855

Rodzina
Dochodv bie2ace
- dotacje celowe otzymane z bud2etu pahstwa
na realizacjq zadafi bieZqcych z zakresu

administracji zqdowej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwigkom
powiatowo-qmi n nvm) ustawami
- dotacje celowe otzymane z bud2etu pahstwa
na zadania biezqce z zakresu administracji
zqdowej zlecone gminom (arigkom gmin,
zwiqzkom powiatowo-gmin nym), tuiqzane z
realizacjq Swiadczenia wychowawczego
stanowiqcego pomoc pafistwa w wychowywaniu

Zmniejszenia

Zwigkszenia

234 382 560,30
0,00
39 371,00
39 371,00
0,00
39 371,00
0,00
0.o0

803 500,00
803 500,00

253 500,00

550 000,00

dzieci
Razem:

Plan dochod6w po zmianie
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ZaNqcznik Nr 2 do zazqdzenia Nr 510/21
Bu rm

istrza Gm ny i M iasta Czerwionka-Leszczyny
i

z dnia 29 paZdziernika 2021

r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW BUDzETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2021

Dzial

Nazwa dzialu i rozdzialu

Rozdzial

klasvfikacii bud2etowei

Plan vwdatk6w pzed zmiana
Pomoc spoleczna
852
85219
O6rodki pomocy spolecznej
r wydatki bie2qce
w tym:
. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:
- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

Rodzina

855
85501

Swiadczenie wychowawcze
r wydatki bie2qce
w tym:
. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

Zmniejszenia

Zwigkszenia

242149 430,96
0,00
0,00

39371-00

39 371,00

0,00

39 371,00

0,00

39 371,00
39 371,00

0,00
0.00

803 500,00
550 000,00

0,00

550 000,00

0,00

4 675,00

wydatkizwiqzane

4 675,00

re al iz acj q statu towyc h
zad ah jed noste k b ud2etowych

z

85502

. Swiadczenia na zecz os6b
fizvcznvch
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczen ia spolecz nego
I wydatki bie2qce
w tym:
. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:
- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

545 325,00

0,00

253 500,00

0,00

253 500,00

0,00

7 605,00
6 605,00

wydatkizwiqzane
z
z

re al iz acj q statutowy c h
ad a fi i e d n o ste k b u d2 etov,ryc h

1 000,00

. Swiadczenia na zecz os6b

245 895,00

fizvcznvch

Razem:
Plan wydatk6* po zmianie
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