
ZARZADZENTE NR 512/20
BURMISTRZA GMINY I i'IASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 17 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.
22020r. poz.713 z p62n. zm.) oftz S 15pkt l uchwaly Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w Czenruionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwata Budzetowa Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny na
2020 tok wv iezku zart.258ust. 1pkt1ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p62n. zml, zatzqdzam, co nastepuje:

Dokonad zmian w budzecie
do nin ie.iszego zarzqdzenia.

s1.
gminy imiasta Czenrionka-Leszczyny zgodnie zzalqcznikiem

s2.
Vwkonanie zazqdzenia powieza siq Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zaz4dzenie wchodzi w zycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomo6ci mieszkafc6w

w spos6b zwycza.iowo pzyiety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czen /ionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqenlk do zarzqdzenia Nt 512120

Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

z dnia 17 listopada 2020 r.

ZMIANY W BUD2ECIE GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYI{Y NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikaci i bud2etowei

Zmnieiszenia ZrYiQkszenia

Zmiany w planie wydatk6w 11 000.00 11 000.00
80r O6wiata i wychorvanie 11000,00 't l 000,00

80104 Pzedszkola 10 000,00 10 00!00
r wydatki biezqce
w tym:

10 000.00 10 000,00

. \rtdatki iednostek bud2etowych
w tym:

10 000.00 10 000,00

- wynagrcdzenia i skfadki
od nich nalbzane

10 000,00

- wydatki zwiqzane
z real iz acj q statutowych
z adah ied nostek budz etowch

10 000,00

80149

Realizacja zadai wymagajacych
stoso$/ania speciahej organizacii nauki
i metod pracy dla dzieci
w pzedszkolach, oddzialach
pzedszkolnych w szkotach
podstawowych i innych formach
wychowania pzedszkolnego

'! 000.00 1000.00

r wydatki biezqce
w tym:

1 000,00 1000,00

. Wdatki jednostek bud2eto,t/ych
w tym:

1 000,00 0,00

- wynagrcdzenia i skfadki
od nich naliczane I 000,00

. 6wiadczenia na rzecz os6b
fizvcznych

1 000,00
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