
z d^ia 12 pa2dziemika 2O2O t.

w spftrwie zmian w budiecie gminy i miasta na 2O2O t.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.
z 2020 t. poz. 713 z po2n. zm., otaz S 15 pK 1 uchwaly Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w CzeMionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwala Bud2etowa Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny na
2020 tok w zwi+ku z ad.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Oz. U. 22019 r. poz. 869 z p62n. zm), zatzedzam, co nastepuje:

Dokonac zmian w bud2ecie
do niniejvego za|z,qdzenia.

s1.
gminy i miasta CzeMionka-Leszczyny zgodnie z zatqcznikiem

s2.
Vwkonanie zazedzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta

s3.
ZzrzAdzenie wchodzi w 2ycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b zwyczajo/vo pzyjety.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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ZARZADZENIE NR 420/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY



Rozdzial Nazwa dzialu i rozdziafu
klasvfikacii budietowei Zmniejszenia Zwi?kszenia

Zmiany w planie wydatk6w 194 468,00 194 468,00
801 Oswiata i wychowanie 194 468,00 194 458,00

80104 Pzedszkola 0,00 194 468 00
r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 194 468,00

. Vwdatki jednostek budzetowych
w tym:

0,00 194 468,00

- wynagrcdzenia i sKadki
od nich naliczane

- Wdatki zwiAzane
z real iz acj a statutowych
z ad a rt jednostek bud2 etowych

11 583.00

80148 Stol6wki szkolne i pzedszkolne 21 848,00 0.00
r wydatki bie2ece
w tym: 21 848,00 0,00

. \ rydatki jednostek bud2etowych
w tym: 21 848,00 0,00

- Wnagrcdzenia i sKadki
od nich naliczane 20 735,00

- wydatw zwiazane
z re al i z a cjq statutowych
zadafi iednostek budzetowvch

1113,00

80149

Realizacja zadah wymagajEcych
stosowania specjalne.i organizacii nauki
i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddzialach
pzedszkolnych w szkolach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolneqo

172 620.00 0.00

r wydatki bie2ece
w tym:

172 620,00 0,00

. \ rydatki jednostek bud2etowych
w tym: 172 620,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 162 150,00

- wydatki zwiqzane
z real iz acj q stat utowch
z ad a rt jed nostek b ud2 etowch

10 470.00
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Zalqcznik do zatzEdzenia Nr 420120

Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 12 pa2dzienika 2O2O t.

ZMIANY W BUDZECIE GTINY I TIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY NA ROK 2O2O

Dzial

182 885,00

0,00


