
ZARZADZENTE NR 57/r9
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 20'19 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. 22018 r.

poz. 994 z p62n. zm.l oraz S 15 pkt 1 uchwaly Nr lll/30/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwala Budzetowa Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny na rok
2019wzwiAzku zar'..258 ust. l pktl ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p62n. zm)., zatzqdzam, co nastepuje:

s1.
Dokona6 zmian w bud2ecie gminy imiasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem

do niniejszego zarzqdzenia-

s2.
V1,!konanie zarzqdzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomo6ci mieszkancow

w spos6b zwyczajowo przy.lqty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszswski
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Zalecznik do zatzqdzenia Nr 57119

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia l'l lutego 2019 r.

ZMIANY W BUDzEGIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY NA ROK 2019

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii bud2etowei Zmniejszenia Zwiekszenia

Zmiany w planie wydatk6w 27.18 27.18
801 OSwiata i wychowanie 27,'.t8 27,18

80101 Szkoly podstawowe 27 .18 0.00
r wydatki biezqce

27 ,18 0,00

. Vauvdatki jednostek budzetowych
w tym: 27 ,18 0,00

wydatki zwiqzane
z re al iz a cj q statutowy ch
zadart iednoste k budzetowvch

27,18

80153

Zapewnienie uczniom prawa
do bezpliatnego dostepu do
podrQcznik6w, material6w edukacyjnych
lub material6w 6wiczeniowvch

0.00 27 ,18

r wydatki biezqce
w tym: 0,00 27 ,18
. \ 4/datki jednostek bud2etowych
w tym: 0,00 27 ,18

- Wdatki zwiqzane
z re al iz acj A statutowych
z ad ah iednostek budletowvch

27,18
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