
ZARZIqDZEN I E NR 586/20
BURMISTRZA GMINY I XII,ASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawio zmian w budiecio gminy i miasta na 2020 r.

Na podslawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.
22020 t. poz.713 z p62n. zm.l otaz S lSpkt l uchwaly Nr XIV/155/19 Rady Miejskej w Czerwionce.
Leszczynach zdnia 13grudnia 2019r. Uchwala Budzetowa Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny na
2020 tok wv iqzku zart.258 ust. 1pkt1ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p62n. zm), zarzqdzam, co nastepuje:

Ookonad zmian w bud2ecie
do niniejszego zarzqdzenia.

s1.
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem

s2.
Wykonanie zarzqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zarzadzenie wchodzi w 2ycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomoSci mi€szkanc6w

w spos6b airyczajowo przyjety.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wioslaw Janiszewski

Strona 1ld: F58C'l gEDl E42-4E4645BBCCABF82478FE. podpisany



Zalqcznik do zaaqdzenia Nr 586/20

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 grudnia 2020 r.

ZMIANY W BUDzECIE GTIINY I TIIASTA CZERU'IONKA-LESZCZYNY NA ROK 2O2O

Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfl kacii budietowej Zmniejszenia Zwiekszenia

Zmiany w planie wydatk6w 350,68 350.68
801 Oswiata i wychowanie 350,68 350,68

80101 Szkoly oodstawowe 199.27 0.00
r wydatki bie2qce
w tym:

199,27 0,00

. Wydatki jednostek budzetowych
w tym:

199,27 0,00

- wdatki zwiazane
z realizacjq statutowych
zadart ie d noste k bud zetowch

199,27

80103
Oddzialy przedszkolne w szkotach
podstawowych 0.00 199.27

r wydatki biezqce
w tym:

0,00 199,27

. Wydatki ,ednostek bud2etowych
w tym:

0,00

- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
zadan ied noste k bud2etowch

80150

Realizacla zadah wymagajqcych
stosowania spocjalnei organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i mlodzie2y w
szkotach podstawowych

151.41 151.41

r wydatki bie2qce
w tym:

151,41 151,41

. Wydatki jednostek bud26towych
w tym:

151,41 '151 ,41

- wynagrodzenia i skfadki
od nich naliczane

- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
zad a I iedno ste k budZetowch

ld: F58c1 9EDl E42-4E4Aa5BB-CCABF82478FE. podpisany Strona '1
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