
zARZADZENTE NR 538/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.
22020 t. poz.713 z p62n. zm.) otaz S 15 pkt 1 uchwaly Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w Czenryionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwala Budzetowa Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny na
2020 rok w ntiqzku 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), zatzqdzam, co nastQpuje:

Dokonae zmian w budzecie
do ninie,szego zazqdzenia.

sr.
gminy imiasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie zzalqcznikiem

s2.
Vwkonanie zazadzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zaaqdzenie wchodzi w 2ycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomoSci mieszkaicow

w spos6b zwyczaiowo pzy.iety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czenivionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zatacznik do zatzqdzenia Nr 538/20

Burmistza Gminy i Miasta Czemrionka-Leszczyny

z dnia 30 listopada 2020 r.

ZMIANY W BUD2ECIE GTINY I TIASTA CZERWONKA{ESZCZYNY NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kaci i budietowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w e70_q0 970.00
80't Oswiata i urychowanie 425,00 425,00

80150

Realizacja zadan wymagajqcych
sloso ania specialnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i r odzie2y
w szkotach Dodstawowch

425.00 425.00

r wydatki bie2qce
w tym:

425.00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

425,00 425,00

- wynagrcdzenia i skfadki
od nich naliczane 425,00

- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowch
z ad a 11 ied nostek b udzetowch

854 Edukacyina opieka wychowarYcza 545,00 545,00
8540'l Swietlice szkolne 545.00 545,00

r wydatki bie2qce
w tym: 5,00 545,00

. Wdatki jednostek budzetowych
w tym:

545,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 545,00

- Wdatki zwiazane
z rcalizacjA statutowch
zadart iednostek budzetowych

u5,00
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