
ZAPZ4|DZENIE NR 2OOI21
BU RMISTRZA GMI NY I MIASTA CZERWION KA.LESZCZYNY

zdnia24 mla2021 r.

w sprawie zmian w budiecie gminy i miasta na2021 r.

Na podstawie art.30ust.2pkl4ustawy zdnia 8marca 1990r. osamozqdzie gminnym (Dz.U.
22020 t. poz.713zp62n. zm.) oraz $ 16 pkt 1 uchwaly Nr )fiVl/293/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach zdnia ll grudnia 2020r. Uchwala Bud2etowa Gminy iMiasta Czenarionka-Leszczyny na
2021rok wzwiqzku zarl.258 ust. l pktl ustawy zdnia 2Tsierpnia 2009r. ofinansach publicznych
(Dz. U. 22021r. poz. 305), zazqdzam, co nastgpuje:

s1.
Dokona6 zmian w budZecie gminy imiasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie zzalqcznikiem

do nin iejszeg o zazqdzenia.

s2.
Vlrlkonanie zazqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci mieszkafic6w

w spos6b zwyczajowo pzyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: AB801 95F -DEC1 421 C-A1 A2-227 52E2298D0. Podpisany Strona 1



Zalqcznik do zazqdzenia Nr 200/21

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia24 ma1a2021 r.

ZMIANY W BUD2ECIE GMINY ! MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY NA ROK 2021

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii budietowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmianv w planie wvdatk6w 35.00 35,00
801 O5wiata iwvchowanie 20,00 20,00

80101 Szkoty podstawowe 5,00 5.00
r wydatki bie2qce
wtym: 5,00 5,00

. hfdatki jednostek bud2etowych
w tym: 5,00 5,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 5,00

wydatkizwiqzane
z real iz acjq statutowych
z ad a ri ied noste k bud2etowvch

5,00

80148 Stol6wki szkolne i ozedszkolne 10,00 10,00
I wydatkibie2qce
wtym: 10,00 10,00

. \Afdatki jednostek bud2etowych
w tym: 10,00 10,00

- wynagrodzenia i sktadki
od nich naliczane 10,00

wydatkizwiqzane
z re al izacjq statutowych
zadafi iednostek bud2etowvch

10,00

80150

Realizacja zadafi wymagajqcych
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i mlodzie2y
w szkolach oodstawowvch

5.00 5,00

I wydatkibie2qce
wtym: 5,00 5,00

. \Afdatki jednostek bud2etowych
w tvm: 5,00 5,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 5,00

wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych
zadah iednostek budiletowvch

5,00

854 Ed u kacyj na opieka wychowawcza 15,00 15,00
85401 Swietlice szkolne 15,00 15,00

I wydatkibie2qce
wtvm: 15,00 15,00

. \Afudatki jednostek bud2etowych
wtym: 15,00 15,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane 15,00

- wydatkizwiqzane
z real izacjq statutowych
z ad a fi jed nostek b ud2etowvch

15,00
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