ZARZĄDZENIE NR 420/Fn/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019,
w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją
tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506, z późn. zm.1)) oraz Zarządzenia Nr 419/Fn/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia
22 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019 Prezydent Miasta
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planach finansowych budżetu miasta
Koźle na rok 2019:

Kędzierzyn-

1) Urząd Miasta:
Wydział Organizacyjny:
- zmniejsza się wydatki (zadania zlecone):
Dział

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

Rozdz.

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

§

4300

Zakup usług pozostałych

o kwotę

1.625,00 zł,

- zwiększa się wydatki (zadania zlecone):
Dział

751

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

Rozdz.

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

§

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę

240,00 zł,

§

4120

Składki na Fundusz Pracy

o kwotę

35,00 zł,

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę

1.350,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz
dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
p.o. Kierownika Referatu Budżetu
w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Beata Wilpert (-)

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

