
ZARZADZENTE NR 511/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozAdzie gmannym (Dz. U.
z2O2Or. poz.713 z p62n. zm.\ orcz S 15pkt l uchwaly Nr XIV/'I55/19 Rady Miejskie.l w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwala Bud2etowa Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny na
2020 tok w *tiqzku z art. 258 ust. 1 pK 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p62n. zm), zarzqdzam, co nastepuje:

Dokonae zmian w bud2ecie
do ninieiszego zazqdzenia.

s1.
gminy i miastia CzeMionka-Leszczyny zgodnie z za+qczniklem

s2.
Vwkonanie zarzqdzenia powieza siQ Skartnikowi Gminy i Miasta

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkatic6w

w spos6b zwyczajowo pzyiQty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalecznik do zazqdzenia Nr 511/20

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 17 lislopada 2020 r.

ZMIANY W BUDzECIE GTINY I MNSTA CZERWONKA-LESZCZYNY NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kaci i bud2etowei Zmniejszenia Zwiqkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 2s 912,62 25912,!2
855 Rodzina 25 912,62 25 912,62

85501 Swiadczen ie wychowawcze 500.00 500.00
r wydatki bie2qce
w tym:

500.00 500,00

. VVydatki jednostek budzetowych
w tym:

500.00 500,00

- wynagrcdzenia i skradki
od nich naliczane

500,00

- wydatki zwiqzane
z @alizacjq statutowych
zadafi iednostek budzetowch

w0,00

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emeMalne i rentowe
z ubezpieczenia spo,leczneqo

25 412.62 25 412.62

r wydatki bie2qce
w tym:

25 412.62 25 412,62

. \ {ydatkijednostek b ud2etovr/ych
w tym:

7 500,00

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane

16 936,34 7 500.00

- wydatki zwiqzane
z rc al izacjq statutowych
zadart iednostek budzetowch

I 476.28

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych

17 912,62
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85502

25 412.62


