
ZARZADZENTE NR 58220
BURMISTRZA GMINY I MI.IASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

z dnia 14 grudnia 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 samorzqdzie gminnym (Dz.U.
22020 r. poz.713 zp62n. zm.l oraz $ 15pkt1 uchwav Nr XIV/155/19 Rady Mieiskiei w Czenrvionce-
Leszczynach z dnia '13 grudnia 2019 r. Uchwala Budzetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
2020 rok wt qzku zart.258 ust. 1pkt1ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p62n. zml zazqdzam, co nastepu.ie:

Dokona6 zmian w bud2ecie
do niniejszego zazqdzenia.

s1.
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem

s2.
Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkahc6w

w spos6b zavyczajowo przy.iety.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacii budietowei Zmnlelszenia Zwiekszenia

zmiany w planie wydatk6w 't 333.21 1333,21
801 Oswiata i wychowanie 1333,21 1 333,21

80104 Pzedszkola 451 ,98 451 .98
r wydatki biezqce
w tym:

451,98 45't ,98

. Wydatki jednoslek bud2etowych
w tym:

451,98 451,98

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

451 ,98

- wydatki zwiqzane
z realizacja statutowych
zadafi iednostek budZetowch

451,98

80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 309,12 309.12
r wydatki bie2qce
w tym:

309,12 309,12

. Wydatki iednostek bud2etowych
w tym:

309,12

- wynagrcdzenia i sktadki
od nich naliczane

309,12

- Wdatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
zadah jednostek bud2etowch

309,12

Realizacja zadan wymagajqcych
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci
w pzedszkolach, oddziatach
przedszkolnych w szkolach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolneqo

572.11 s72.11

r wydatki bie2qce
w tym:

572,11 572,11

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

572,11 572,11

- wynagrodzenia i skfadki
od nich naliczane

572,11

- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
zadah ie d nostek bud2etowc h

572,11
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Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 58220

Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 14 grudnia 2020 t.

ZMIANY W BUD2ECIE GUINY I UI,ASTA CZERWONKA.LESZCZYNY NA ROK 2O2O

309,12

80149


