
ZARZADZENTE NR 9/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 14 stycznia 20'19 r.

w sprawie podzialu rezenvy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) oraz zmian w budiecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
22018r. poz.994 z p62n. zm.) oraz ai.222 ust 4iaft.257 pkt3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 22017 t. poz.2077 zp62n. zm.) zatzqdzam, co nastepuje:

s1.
Ookonac podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe)

oraz wynikajecych z podzialu zmian w bud2ecie gminy imiasta na 2019t. zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2.
VWkonanie zarzedzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zaeedzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo5ci mieszkanc6w

w spos6b zwyczajowo pzyjQty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zazqdzenia N r 9/1 9

Bu rm istza Gm i ny i M iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 stycznia 20'lg r.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWNDCZENIA PRACOWNTCZEW ROKU 2019

v.

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacji bud2etowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezerry og6lnej g 500.00 g 500.00

1. 758 R62ne rozliczenia 8 500,00 0,00

7581 8 Rezerwy og6lne i celowe g 500.00 0.00

- wydatki bie2qce
w tym: 8 500,00 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
wtym: 8 500,00 0,00

- Wdatkizwiqzane z realizacjq
statutowych z ad ah jed n oste k
budZetowych

I500,00

2. 900
Gospodarka komunalna i ochrona
Srodowiska 0,00 8 500,00

90004
Utzymanie zieleni w miastach
igminach 0.00 g s00.00

- wydatki bie2qce
w tym:

0,00 8 500,00

. Wydatki jed nostek budZetowych
wtym: 0,00 I500,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
- w tym:

8 500,00

- vtydatki na Swiadczenia
pracownicze I500,00
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