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Czrn"r ion ka- Leszczyny

Tarz4dzenle Nr 165/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czelwionka-Leszczyny

z dnla 30 l(wietnla 20{8 roku.

w 9p6wie podzialu rezeMy celowej na swiadczenia pl"cownicze (odpr?'Jvy, nagrody
jubileuszowej oraz na jednorazowy dodatek uzupelniajqcy dla nauczycieli zgodnie_z art. 30a

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. u. z 2017 r. poz. 1189 z p6tn.

zm.) oraz zmian w budZecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o semozqdzie
gminnym 6.;. Oz. U. z 2O17 r. poz. 1875 z p62n. zm.) oaz arl. 222 ust. 4-i art. 257 pkt 3
Istanny z dnia 2Z sierpnia 2OO9 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077

z p6rn. zm.),

rarz4dzam, co nastgPuje :

s,l

Dokona6 podziafu rezerwy celowej na 5wiadczenia pracownicze_ Iodpqury, nagrody
jubileuszowe) oraz na jednorazowy d6datek uzupetniajecy dla naucz-Ycieli zgodnie^z art. 30a

ustawy z dnli 26 stycinia 1982 r.'Karta Nauczyciela (tj. Dz. U, z 2017 r. poz. 1189 z p62n.

zm.) oraz wynikajqiych z podzialu zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2018 r. zgodnie

z zalqcznikiem do niniejszego zanqdzenia.

s2

\A&konanie zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci

mieszkaic6w w spos6b zwyczajowo przyjqty.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyny
ZaQcznik
doZar4dzenh Nr 165lt8
z dnla 30 kwletnla 201E r.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWhDCZENIA PRACOWNIGZE
oRAZ NA JEDNORAZOWY DODATEK UZUPETNIAJACY

\.tD

DLA NAUCZYCIELI NA ROK 2018

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyf i kaci i budietowej Zmniejszenia Zwiqkszenia

Podzial rezerwy og6lnei 5 786.00 5 786.00

1. 758 R62ne rozliczenia 5 786,00 0,00

75818 Rezerwy og6lne i celowe 5 786.0C 0.0c

.wydatki bie2qce
w tym:

5 786,0C 0,00

. Wydatki jednoste k budiletowych
wtym:

5 786,0C 0,04

- vrydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych zadafi jednostek
bud2etowych

5 786,0C

2. 801 OSwlata iurychowanie 0,00 5 786,00

80101 Szkoly podstawowe go! 3 s36.0C

- wydatki bie2qce
w tym:

0,00 3 536,0C

. Wyd atki jed n ostek b ud Zetowy c h
wtym:

0,0( 3 536,04

- wynagrodzenia i sktadki
d nich naliczane
-w tym:

3 $6,0A

- Wdatki na Swiadczenia
prucownicze

3 536,0C

801 10 Gimnazja NO 2 250.00

- wydatki bie2qce
w tym:

0,00 2250,04

. Wydatki jednostek budtetowych
wtym:

0,ac 2 250,0C

- wynagrodzenia i skladki
od nbh naliczane
-wtym:

2 zfi,U

- wydatki na Swiadczenia
pncownicze 2 250,0(
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