
zARZADZENTE NR 379/20
BURII'ISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

z dnia 21 wzeqnia 2020 t

w sprawie podzialu rezerury og6lnei oraz zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawie art.30ust.2pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozedzie gminnym (Dz.U
z2O20t. Wz.713zp62n. zm.) otaz ad.222 usl 4iafl.257 pkl3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych lDz. U.22019 r. poz. 869 z p6Zn. zm.l zatzqdzam, co nastepuje:

sr.
Dokonad podziafu rezeMy og6lnej oraz wynikajecych z podzialu zmian w budzecie gminy i miasta na

2020 r. zgodnie z zalqcznikiem do niniejszego zazqdzenia.

s2.
\A/ykonanie zazqdzenia poflierzam Skarbnikoi,i Gminy i Miasta

s3.
Zatz uenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkahcofl

w spos6b avyczajovno przy,iQty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

Strona '1ld: 0E2A038A{00H767-8FCA4D6553893724. Podpisany



ZalEcznik do zazqdzenia Nr 379/20

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 21 wzeinia 2020 r.

PODZIAI. REZERWY OG6LNEJ BUD2ETU GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY
w RoKu 2020

Lp. Dzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyflkacii budietowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezenivy o96lnej /o 000.00 40 000.00
1 758 R6Zne rozliczenia 40 000,00 0,00

75818 Rezerwy oo6lne i celowe 40 000,00 0.00
- wydatki biezqce
w tym:

40 000,00

. Wdatki jednostek budzetowych
w tym:

40 @0,00 0,00

- Wdatki zwiqzane z raalizacjq
statutowych z ada,l jed nostek
bud2etowch

40 000,00

2 710 Dzialalno56 usluqowa 0,00 r5 000,00
7t035 Cmentaze 0.00 15 000,00

, ttldatki jednostek budaetowych
w tym: 0,00 15 000,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych zad aF, jednostek
budzetowych
w tym:

0,00 15 000,00

- dnowienie miejsca pamiQci ofiar ll
wojny Swiatowej na cmentazu
komunalnym w sohctwie Palowice

15coo,@

J 900 Gospodarka komunalna i ochrona
Srcdowiska 0,00 25 000,00

90026
Pozostale dzialania vfliqzane
z qospodarka odpadami 0.00 25 000,00

. Wdatki jednostek bud2etowych
wum: 0,00 25 000,00

- wydatki zwiezane z realDacjq
statutowych zadafi jednostek
bud2etowych
w tym:

0,00 25 000,00

zakup uslug zwiqzanych
z z agospd arowa niem od Dad6w

ld: 0E2A038A40004767-BFCA-0D6553B93724. Podpisany Strona 1

Rozdzial

25 m0,00

I

-,e,1


