
ZARZADZENIE NR 421r20
BURMISTRZA GMINY I iIIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 12 paadziemika 2020 t.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.
z2O2Ot. poz.713zp62n. zm.) oaz S 15pktl uchwaly Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w Czenrionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwala Bud2etowa Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny na
2020 tok w zwiqzku z a11.258 ust. l pKl ustrawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Oz. U. z 2019 r. poz. 869 z p6zn. zm), zatzadzam, c, nastepuje:

Dokonac zmian w bud2ecie
do niniejszego zaz4dzenia.

sr.
gminy imiasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie zzalqcznikiem

s2.
Vwkonanie zazqdzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

53.
Zatzedzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkanc6w

w sposdb zwyczajoilo pzyiety.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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73.lecznik do zatzqdzenia Nt 421120

Burmistrza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

z dnia 12 pazdzie'nika 2O2O t.

ZMIANY W BUD2ECIE GTINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY NA ROK 2O2O

Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikaci i bud2etowei Zmniejszenia Zwiekszenia

Zmiany w planie wydatk6w 10 060,00 10 000J0
801 Oswiata i wychowanie 10 060,00 10 060,00

80149

Realizacja zadan wymagajecych
stosowania specjalnej organizacji
nauki metod pracy dla dzieci
w peedszkolach, oddzialach
pzedszkolnych w szkolach
podstawowych i innych formach
wchowan ia pzedszkolneoo

0.00 I760.00

r wydatki bie2qce
w tym: 0,00 I760,00
. \ rydatki jednostek budzetowych
w tym:

0,00 I540,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane I540.00

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych 220,00

Realizacja zadai wymagajqcych
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i rnlodzie2y
w szkotach oodstawowch

10 060.00 300,00

r wydatki bie2qce
w tym: 10 060,00 300,00

. \ rydatki jednostek bud2etowych
w tym: 10 060,00 0,00

10 060.00

. Swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych 300,00
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Dzial

801s0

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane


