
ZARZADZENTE NR 16/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

z dnia 10 stycznia 2020 r-

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawie arl. 30 ust.2 pK4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
22019r. poz,.5062 p62n. zm.) otaz S 15pktl uchwaly Nr XIV/155/19 Rady Mie.iskiej w Czenrrionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwala Budzetowa Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny na
2020 rok w ntiqzku z art. 258 usl. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Oz. U.22019 r. poz. 869 z p62n. zm), zarzqdzam, co nastgpuje:

s1.
Dokonac zmian w budzecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalacznikiem

do niniejszego zazadzenia.

s2.
Vwkonanie zazqdzenia powieza si? Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zarz4dzenie wchodzi w zycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkahc6w

w spos6b zwyczajowo pzyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zazqdzenia Nr 16/20

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 10 stycznia 2020 r.

ZMIANY W BUD2ECIE GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfi kacii budietowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w r8 230.00 18 230.00

801 O5wiata iwychowanie l8 230,00 18 230,00

80104 Pzedszkola 18 230,00 0.00

r wydatki bie2qce
w tvm:

18 230,00 0,00

. \Afo datki jed nostek bud2etowych
wtym:

18 230,00 0,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

17 5&4,00

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zadafi jednostek budZetowych

666,00

80149

Real izacja zadafi wymagajqcych
stosowania specjalnej organizacji nauki
imetod pracy dla dzieci
w pzedszkolach, oddzialach
pzedszkolnych w szkolach
podstawowych i innych formach
urychowania orzedszkolneoo

0,00 18 230.00

I wydatki bie2qce
wtym:

0,00 18 230,00

. \A/ydatki jed nostek bud2etowych
w tvm:

0,00 18 230,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

17 564,00

vtydatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
z ad a ri i e d n oste k b u d 2 etowyc h

666,00

ld: A6FF334B-881 04AAF-8BD8-E91 6320 12D45. Podpisany Strona 1


