
ZARZADZENTE NR 54220
BURTIISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA{ESZCZYNY

z dnia 30 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.
22020 t. poz.713zp62n. zm.) oraz S 15 pkl 1 uchwaly Nr xlv/155/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwata Budzetowa Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny na
2020 rok w *tiqzku z art. 258 ust. 'l pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(W. U. z 2019 r. poz. 869 z p62n. zm), zatzqdzam, co nastepuje:

Dokonad zmian w budzecie
do ninieiszego zazqdzenia.

s1.
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem

s2.
Vwkonanie zazqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zaaedzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b zwycza.iowo przy'iety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czen ionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikaci i budietowei Zmniejszenia Zwiekszenia

Zmiany w planie wydatk6w 25 688.29 25 688.29
801 Oswiata i wychowanie 25 688,29 25 688,29

80104 Ptzedszkola 5 486,76 25 486.76
r wydatki biezqce
w tym:
. \ iydatki.iednostek bud2etowych
wtym:

- wynagtdzenia i skladki
od nich naliczane 22 391,76

- Wdatki zwiqzane
z re al iz acjq statutowych
zadah jednostek budaetowch

5 486,76

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych 3 095,00

80148 Stot6wki szkolne i pzedszkolne 20 201.53 0,00
r wydatki bie2ace
w tym: 20 201,53 0,00

. Vvydalki jednostek bud2etowych
w tym: 20 201,53 0,00

- wynagtdzenia i skladki
od nich naliczane 20 @0,00

- wydatki zwiqzane
z rcalizacjq statutowych
zad a I jednostek bud,etowch

201,53

80149

Realizacia zadaf wymagajqcych
stosowania specjalnei organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci
w pzedszkolach, oddzia.lach
pzedszkolnych w szkolach
podstawor\rych i innych formach
wychowania pzedszkolnego

0.00 201,53

r wydatki biezqce
w tym: 0,00 201,53

. Irvydatki,iednostek bud2etowych
w tym: 0,00 201,53

- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
zad a fi jed nostek budZ etowch
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Z&cznik do zazqdzenia Nt 54?,20

Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

z dnia 30 listopada 2020 r.

ZTIANY W BUD2ECIE GMINY I MIASTA CZERWONKA+ESZCZYNY NA ROK 2O2O

5 486,76 25 486,76

5 486,76 22 391 .76

201 ,53


