
zARZADZENTE NR 736/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

z dnia l9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budzecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pK 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (1.i. z 2019 t.
poz. 506 z p62n. zm.) oraz S 15 pK 1 uchwaly Nr lll/30/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwala Budzetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok
2o1gwzwiqzku z ai.258 ust. l pktl ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U.22019 r. poz. 869 z p62n. zml, zazqdzam, co nastepuje:

s1.
Dokonad zmian w budzecie gminy i miasta Czen rionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem

do niniejszego zazqdzenia.

s2.
Wykonanie zazqdzenia powieza siQ Skarbnikowi cminy i Miasta.

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci mieszkahc6w

w spos6b zwyczajowo pzyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zazqdzenia Nr 736/19

Burmistza Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny

z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZMTANY W BUDzECIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY NA ROK 2OI9

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii budietowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 510.00 s10.00

801 O5wiata iwychowanie 510,00 510,00

80104 Pzedszkola 211.00 211,00

r wydatkibie2qce
wtym: 211,00 211,00

. \A/ydatki jed nostek bud2etowych
w tvm:

211,00 211,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

211,00

- wydatkizwiqzane
z re al izacj q statutowych
zadah iednostek budZetowvch

211,00

80149

Real izacja zadafi wyma g aj qcych
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci
w pzedszkolach, oddzialach
pzedszkolnych w szkolach
podstawowych i innych formach
wvchowania ozedszkolneoo

299,00 299,00

r wydatki bie2qce
w tym:

299,00 299,00

. \Afdatki jednostek bud2etowych
wtYm:

299,00 299,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

299,00

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zadari iednostek budZetowych

299,00
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