
ts URMISTR.Z
GMINY iMIASTA

Cze nrv ionka- Leszczyny
Zarzqdzenie Nr 38 I 14

Bu rmistrza G m i ny i Miasta Czelwion ka-Leszc zy ny

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie podzialu rczevvy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) oraz na jednorazory dodatek uzupelniajqcy dla nauczycieli zgodnie
zarl.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 22Q06 r.
Nr 97, poz.674 ze zmianami) oraz zmian w budZecie gminy i miasta na2014 r.

Na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(ednolity tekst Dz. U.22013 r. poz. 594 z po2niejszymi zmianami),
- art. 222 ust. 4 i art. 257 pK 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22013 r. poz. 885 z p62niejszymi zmianami),

zarz4dzam, co nastgpuje:

sl
Dokonad podziatu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupetniajqcy dla nauczycieli zgodnie
z arl. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz.674 ze zmianami) oraz wynikajqcych z podziafu zmian w bud2ecie gminy
imiasta na2014 r. zgodnie zzalqcznikiem do niniejszegozarzqdzenia.

s2
Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci
mieszkafic6w w spos6b auyczalowo przyjgty.
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B URMISTRZ
GMINY iMIASTA

Gzenvionka-LeszczYnY
Tatqcznik

i:ffi$:':"xf il
PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWNOCZENIA PRACOWNICZE

oRAz NA JEDNORAZOVyY DODATEK UZUPELNIAJACY
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DLA NAUCZYCIELI NA ROK 2014

Lp. Dzial Rozdzial Naala dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i bud2etowej ZmniejszeniaZwigkszenia

Podzial rezerwy og6lnej 165.00
1 . 758 R62ne rozliczenia 165,00 0,00

75818 Rezerwy og6lne icelowe 165.0C
- wydatki biezqce
w tym: 165,0C 0,

. Wydatki jednostek budZetowych
w tym: 165,0( 0,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych zad a h jed n ostek
bud2etowych

165,0C

2. 801 OSwiata iwychowanie 0,00 165,001
80101 Szkoly podstawowe 0.0c 165.0C

-wydatki bie2qce
w tym: 0,0c 165,001

. Wydatki jednostek bud1etovrych
w tym: 0, 165,00

- wynagrodzenia i skfadki
od nich naliczane
-wtym:

165,001

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze 165,00i

Razem: 165.00 165.00


