
ZARZADZENTE NR 187/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia24 kwietnia 2019 r.

w sprawie podzialu rezerwy og6lnej oraz zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia I marca '1990 r. o samozqdzie gminnym (t j. Dz U.
22019t. poz.506) oraz a11.222 ust 4ian.257 pkl3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r.poz 2077 z p62n. zm.) zatzqdzam, co nastepuje:

s1.
Dokonac podzialu rezerwy 096lnej budzetu gminy imiasta CzeMionka-Levczyny oraz wynikajqcych

z podzialu zmian w budzecie gminy imiasta na 2019r. zgodnie z zalqcznikiem do niniejszego
zatzqdzenia.

s2.
V\lrkonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zazadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkahc6w

w sposob zwyczajowo przyjgty.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznlk do zatzqdzenia Nr 187/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

PODZIAT REZ ERWY OGoLNEJ BUDZETU GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
w RoKU 2019

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii bud2etowei Zmniejszenia zwiekszenia

Podzial rezerwy og6lnej 12 000.00 12 000.00

1 758 R62ne rozliczenia t 2 000,00 0,00

75818 Rezenrrry og6lne i celowe 12 000.00 0,00
- wydatki biezqce
w tym:

12 000,00 000
. wydatki jednostek budzetowych

w tvm:
12 000,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
st atutowc h z ad a h jed no ste k
budZetowych

12 000,00

2 926 Kultura fizyczna 0,00 12 000,00

92695 Pozostala dzialalnoS6 0.00 12 000.00
. Wydatki jednostek budzetowych

w tym:
000 12 000,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
sta tutowych z ad a rt jed no ste k
budzetowych
w tvm:

000 12 000,00

- organizacja zawod5w
spoftontych z MUKS (zakup
naorodl

6 000,00

- organizacja zawod6w
spotlowch z MKS MOS1R
(zakuo naorod)

6 000,00

ld: CA02544A-5088-4DA7-9E4F-595BBBD2CA31 Podpisany Strona 1


