
ZARZADZENTE NR 557/20
BURTIISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYiIY

z dnia 7 gtudnia 2020 t.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.
22020 t. poz.713 z p62n. zm.l otaz S 15pKl uchwaly Nr XtV/155/19 Rady Mie.iskiei w Czenrvionce-
Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwala Budzetowa Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny na
2020 rok w aniqztu z art. ZSA ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierp;ia 2OOg r. o finansach publicznych
(Dz.U.22019 r. poz.869zp62n. zm), zazadzam, co nastepuje:

Dokona6 zmian w budzecie
do niniejszego zarzqdzenia.

s1.
gminy imiasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie zzalqcznikiem

s2.
Wykonanie zazqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasla

s3.
Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszka6c6w

w spos6b zu/yczajowo przy'jety.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszeurski
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Za+qcznik do zazqdzenia Nr 557/20

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dniaT grudnia 2020 t.

ZMIANY W BUD2ECIE GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY NA ROK 2O2O

Dzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyf ikacii budZetowei

Zmniejszenia Zwiekszenia

Zmiany w planie wydatk6w 432.94 432,94
801 Oswiata i wychowanie 432,94 432,94

80101 Szkoty podstawowe 62.01 0,00
r wydatki biezqce
w tym:

62,01

. \tvydatki jednostek bud2etowych
w tym:

62,01 0,00

- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
zada,i ied noste k b udzelowch

62,01

80148 Stol6wki szkolne i pzedszkolne 0,00 62.01
r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 62,01

. \'lydatki iednostek bud2etowych
w tym:

0,00 62,01

- wydatki zwiqzane
z realizacjA statutowch
zadafi iednostek budzetowch

62,01

Realizacja zadai wymagajqcych
stosowania specialnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i rnlodzie2y
w szkolach podstawo,vych

370.93 370.93

r wydatki biezqce
w tym:

370,93 370,93

. Wdatki iednostek budzetowych
w tvm:

370,93 370,93

- wynagtdzenia i skfadki
od nich naliczane

370,93

- wydatki zwiqzane
z rc al iz acj q statutowyc h
zadafi jednostek budzetowch

370,93
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Rozdzial

0,00

80150


