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z dnia 15 paidziernika 20i8 roku.

w sprawie podzialu rezenrvy cerowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrodyjubileuszowe) oraz na jednoralgwy dod'atek uzuperniajqcy dra nauczycieli zjooni6'z art. ooaustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciera it.j. o=. u. z'zora i p.,^. sazl orazzmian w budzecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 usrawy z dnia g marca .1990 r. o samozqdziegminnym (t.j. Dz. u. z 2o18^r 
^poz. 

994 z po2n.'zm.) oraz art. 222 usr. 4 i ari. 252 pkl 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubricznych (t.j. Dz. u. i zori ,. jiz. zotlz p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastep uje:

s1

Dokona6 podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrodyjubileuszowe) oraz na jednorazowy oodatek uzuperniaiqcy dra nauczycieri ,doJnil', ,ii. go,
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciera itj. o=. u. .'iole-i.-po". saii or^.wynikajqcych z podziaru zmian w bud2ecie gminy i mia# na 2018 r. zgoanie'z- ia+q"r,iiti",do niniejszego zazqdzenia.

s2
Wykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

ss
zazEdzenie wchodzi w zycie. z dniem podpisania i podrega podaniu do wiadomoscimieszkaic6w w spos6b zwytzajowo pzyjety.
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Zalqcznik
do Zarzqdzen ia Nr 488118
z dnia 15 paidziernika 2018 r.

PODZIAT REZERVVY CELOWEJ NA SWTADCZENIA PRACOWNTGZE
oRAZ NA JEDNORMOVVY DODATEK UZUPELNTAJAGY

DLA NAUCZYCIELI NA ROK 2018

Lp. Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyf i kacj i bud2etowej

Zmniejszenia Zwiqkszenia

Podzial rezerwy og6lnej I438.00 I438.00
1. 758 R62ne rozliczenia I438,00 0,00

7581 8 Rezerwy ogolne i celowe 8 438.00 0.0c

- wydatki bie2qce
w tym:

8 438,00 0,00

. Wydatki jed nostek b ud2etowych
wtym: 8 438,0C 0,0c

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych z ada fi je d n ostek
bud2etowych

I438,0C

2. 852 Pomoc spoleczna 0,00 8 438,00

8521 I OSrodki pomocy spolecznej a,al 8 438.00

-wydatki bie2qce
w tym:

0,00 8 438,00

. Wydatki jed noste k budZetowych
wtym: 0,04 I438,0C

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
-wtym:

I438,04

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze

I438,0C
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