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Zarządzenie Nr 0050.21.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 9 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 249 ust.l pkt 1 i 2,
ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r, poz. 2077 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2019Nr III/22118 z dnia 20 grudnia 2018 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7
grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.
1542 z późno zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 005020.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2019 rek
§1
Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.17:2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2019 w sposób
określony w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Rozdzielnik:
l x OR - rejestr zarządzeń
3 xFN
1 xGN

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.21.2018
z dnia 9 stycznia 2018 roku
Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski
Dokładność/ kolejność

zwiększenia

zmniejszenia

63920,40
63920,40

63920,40
63920,40

63920,40
63920,40

63920,40
63920,40

iclział-rozdz-DB-par-poz
Razem:
700
70005
U04
4600
6060
01

Gospodarka

mieszkaniowa

Gospodarka

gruntami i nieruchomościami

Urząd Miejski - Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
- Wykupy gruntów i nieruchomości

63920;40

0,00

0,00

63920,40

0,00

63920,40

