
zARZADZENTE NR 396/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 8 sierpnia 20'19 r.

w sprawie podzialu rezerwy og6lnej oraz zmian w budZecie 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.

z2019t. poz.506) oraz alL 222 ust. 4 i arl. 257 pkt3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.1. Dz. U. z 2019 t. poz. 869) zarzqdzam, co nastQpuje:

s1.
Dokona6 podzialu rezeMy og6lnej budzetu gminy imiasta Czerwionka-Leszczyny oraz wynikajqcych

z podzialu zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2019 r. zgodnie z zalqcznikiem do ninie.jszego zazqdzenia

s2.
Wykonanie zazqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zarzqdzenie wchodzi wzycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkairc6w

w spos6b zwyczajowo przyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznikdo zarzqdzenia Nr 396/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

PODZIAL REZERWY OGOLNEJ BUDzETU GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
NA ROK 2019

Lp. Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji bud2etowej

Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezerwy o96lnej 25 000.00 25 000.00

1 758 R62ne rozliczenia 25 000,00 0,00

7581 8 Rezerwy ogolne i celowe 25 000,00 0,00

- wydatki biezqce
w tym:

25 000,00 0,00

. Wydatki jednostek budZetowych
w tym:

25 000,00 0,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutow y c h za d ah je d n o ste k
budZetowych

25 000,00 0,00

2 600 Transport i lqczno56 0,00 25 000,00

6001 6 Drogi publiczne gminne 0,00 25 000,00

- wydatki bieZqce
w tym:

0,00 25 000,00

. Wydatki jednostek budZetowych
W tym:

0,00 25 000,00

- wydatki zwiqzane z realizaciq
statutowyc h z a da n je d n oste k
budZetowych
Wtym:

0,00 25 000,00

- opracowanie dokumentacji na
prze prow adzen ie re m ontu trasy
przejazdu pojazdow kom un ikac.li
zbiorowej na terenie dzielnicy
Leszczyny

0,00 25 000,00

ld : 8ACD78C8-38464EE2-BF88-C4F54D677CCA' Podpisany Strona 1


