zARZADZENTE NR 266/22

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
z dnia 30 mEa 2022 t.

w sprawie zmian w budzecie gminy i miasta na 2022 r,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
t. poz.5592 p62n. zm.\ oez S 16 pkt l uchwaly Nr XLlll442l21 Rady Miejskiej w CzeMionce-

22022

Leszczynach z dnia '17 grudnia 2021 r. Uchwala Budzetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o linansach publicznych
2022 tok w
^niazlu
(Dz U.22021
t. poz.305 z p62n. zm.), zatzqdzam, co nastgpuje:

Dokona6 zmian

w budzecie

s1.
gminy i miasta CzeMionka-Leszczyny zgodnie

z zalqcznikiem

do niniejszego zazqdzenia.

s2.
lfkonanie zarzqdzenia powieza

siQ Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zazedzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomoSci mieszkanc6w
w spos6b zwyczajowo pzyjgty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld; C6828933-5557-4AC7-9AFD-CAF036374A78. Podpisany
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Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 266122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 ma1a2022r.
ZMIANY W BUD2ECIE GMINY ! MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY NA ROK2022

Dzial

Nazwa dzialu i rozdzialu

Rozdzial

klasvfikacii budietowei

Zmianv w planie wvdatk6w
OSwiata iwychowanie

801

80101

Szkoly podstawowe
r wydatki bie2qce
w tvm:
. Wydatki jednostek bud2etowych
w tvm:

Zmniejszenia

Zwiqkszenia

12 050.00
12 050,00
11 100,00

12 050.00
12 050,00

11 100,00

11 100,00

11 100,00

11 100,00

- wydatkizwiqzane
z realizacjq statutowych

11 100.00

'1

1 100,00

zadafi iednostek budZetowvch
- wynagrodzenia i skladki

80107

80148

801 50

od nich naliczane
Swietlice szkolne
r wydatki bie2qce
w tvm:

. hfrdatki jednostek bud2etowych
w tym:
- wydatki zwiqzane
z real iz acjq statutowych
z ad ah ied nostek b u dZetowych
- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
Stot6wki szkolne i pzedszkolne
r wydatki bie2qce
w tym:
. Wydatki jednostek bud2etowych
w tvm:
- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
zadari iednostek budZetowvch
- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
Realizacja zadah wymagajqcych
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i mlodzie2y
w szkolach podstawowvch
r wydatki bie2qce
w tvm:
. Wydatki jednostek bud2etowych
w tvm:
- wydatki zwiqzane
z realizacjq statutowych
zadah iednostek bud2etowvch
- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

ld: C6828933-5557-4AC7-9AFD-CAF03637 4A7 8. Podpisany

11 100,00
550.00

550,00

550,00

550,00

550,00

550,00
550,00

550,00
100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

300,00

300.00

300,00

300,00

300,00

300,00
300,00

300,00
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