
ZARZADZENIE NR 166/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

z dnia 25 maja 2020 t.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
22020 t. poz.713) o@z S 15 pkl 1 uchwaly Nr XIV/155/19 Rady Miejskie.i w Czerwionce'Leszqynach
zdnia l3grudnia 2019r. Uchwala Budzetowa Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok
w zwiqzku z aft.258 ust.'l pkt'l usta\ ry zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
22019 t. Wz'.869 z poin. zm), za|zedzam, co nastQpuie:

DokonaC zmian w bud2ecie
do niniejszego zazqdzenia.

s1.
gminy i miasta CzeMionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem

02.
Vwkonanie zarzqdzenia powieza siQ Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzq&enie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b zwyczajowo przyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: ABD,IB377-2D16-41 3O.B94B-E306E72DM80. Podpisany Strona 1



Z**znik do zaaqdzenia Nr 16620

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 25 mda 2020 t.

ZMIANY W BUDzECIE GTINY I MIASTA CZERWONKA{ESZCZYNY NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacii budietowei Zmniejszenia Zwi?kszenia

Zmiany w planie wydatk6w 't 558.00 1 558.00
801 Oswiata i wychowanie 't 5'r9,00 1519,00

80101 Szkofu podstawowe 1 429,00
r wydatki bieZace
wtym: 1429.00 1 429,00

. \ Jydatki jednostek bud2etowych
w tym:

I 429,00

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane

1429,00

- Wdatki zwiazane
z re al iz acjq statutowch
z ad a h iednostek bud2etowch

1429,00

80148 Stol6wki szkolne i pzedszkolne 90.00 90,00
r wydatki bie2qce
wtym: 90.00 90,00

. Vfydatki iednostek bud2etowych
w tym:

90.00 90,00

- wynagtudzenia i skladki
od nich naliczane

90,00

- wydatki zwiqzane
z rc al iz acjq statutowych
zadart jednostek budzetowch

90,00

8U Edukacyina opieka wt chowawcza 39,00 39,00
85401 Swietlice szkolne 39,00 39,00

r wydatki biezace
w tym:

39,00 39,00

. Wdatki .iednostek bud2etowych
w tym:

39,00 39,00

- wynagrcdzenia i skfadki
od nich naliczane

- wydatki zwiAzand
z real izacjq statutowych
zadah jednostek bud2etowch

39,00
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