
ZARZADZENTE NR 448/20
BURMISTRZA GTINY I TIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 26 pazdziemil<a 2020 t.

w 3prawie zmlan w budtecle gminy i miasta na 20m r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia I marca 1990 r- o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z2O2Ot. Wz713z p62n. zm.) oraz S 15pktl uchwaly Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w CzeMionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwala Bud2etowa Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny na
2020 rok w zwiazku z ad.. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Oz. U. z 2019 r. poz. 869 z p62n. zm), zatzqdzafi, co nastepuje:

Dokonac zmian w bud2ecie
do niniejszego za|zedzenia.

s1.
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zahcznikiem

s2.
Vwkonanie zazEdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta

s3.
7:rz4dzenie wcfiodzi w 2ycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomoSci mieszkahc6w

w spos6b ryyczajoryo przy'iety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czer\^,ionka-Leszczyny

ld: 63C709C1 6DFA-499F-985C-9D1 F99508F2C. podpisany Strona 1

Wieslaw Janiszewski



Z&enk do zaeqdzenia Nt 448120

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 26 pazdziemika 2020 t.

ZMIANYW BUDZECIE GMINY ITIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial Naava dzialu i rozdzialu
klasyfikaci i budietowei Zwiekszenia

Zmiany w planie wydatk6w 53.00 53.00
801 Osrviata i wychowanie 53,00 53,00

80101 Szkoly podstawowe 53,00 0.00
r wydatki biezEce
w tym: 53,00 0,00

. Vwdatki jednostek bud2etowych
w tym: 53,00 0,00

- Wdatki zwiazane
z real iz acj e statu towch
z ad art iednoste k bud2etowch

53,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do
bezplatnego dostepu do podrecznik6w,
material6w edukacyjnych lub material6w
6wiczeniowych

0.00 53.00

! wydatki biezqce
w tym:

0,00 53,00

. \ rydatki iednostek bud2etowych
w tym: 0,00 53,00

- wydatki zwiqzane
z re al iz a cjq statutowych
z ad a fi jed nostek b u d2 etowch

53,00

ld: 63C709C16DFA-499F-985C-9O1F99508F2C. podpisany Strona 1

Zmniejszenia


