
BURMISTR.Z
GMINY I VIIASTA

Czerwronka-LcszczYnY
Zazqdzenie Nr 431/18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 24 w%eSnia 2018 roku.

w sprawie podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupelniajecy dla nauczycieli zgodnie z art. 30a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 22018 t. poz.967) 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 samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 t. poz. 994 z p62n. zm.) oaz atl. 222 ust. 4 i arl.257 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 t. poz.2077
z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastepuje:

s1

Dokonac podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) 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 2018 r. poz. 967) oruz
wynikajqcych z podzialu zmian w bud2ecie gminy i miasta na 201 8 r. zgodnie z zalqcznikiem
do n in iejszego zazqdzenia.

s2

Wykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci
mieszkahc6w w spos6b zwyczajowo pzyjqty.
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BU RM ISTRZ
GMINV I MIASTA

CzerwronKa-LeszczYnY

hlqcznik
do Tarzqdzen ia Nr 431 I 18
z dnia 24 wrze6nia 2018 r.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWADCZENIA PRACOWNICZE
oRAZ NA JEDNORAZOWY DODATEK UZUPELNIAJACY

rin

",y'.;Gmin{ ilMiasta
czerw{Sfteszczyny

Wieslaw lan'tszewski

DLA NAUCZYCIEL! NA ROK 2018

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacj i bud2etowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzi ial rezerwy og6lnej 16 797.00 16 797.00

1. 758 R62ne rozliczenia 16 797,00 0,00

7581 8 Rezerwy ogolne i celowe 16 797.00 0.00
- wydatki bie2qce
w tym: 16 797,00 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
wtym: 16 797,0C 0,0c

- wydatki zwiqzane z reatizacjq
statutowych z a d ah jedn ostek
bud2etowych

16 797,0C

2. 801 O6wiata iwychowanie 0,00 16 797,00

80101 Szkoly podstawowe 0.00 10 137.0C

-wydatki bie2qce
w tym: 0,00 10 137,0C

. Wydatki jed nostek budZetowych
wtym: 0,0c 10137,0(

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
- w tym:

10137,0(

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze 10137,0C

801 10 Gimnazja 0.00 6 660.00
- wydatki bie2qce

w tym: 0,00 6 660,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
wtym: 0,0c 6 660,0C

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
- w tym:

6 660,0C

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze 6 660,0A


