
Zazqdzenie Nr 513/18
Burmistrza Gminy i iriasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia22 paidziemika 2018 roku.

w sprawie podzialu rezenivy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian
w bud2ecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia I marca '1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. Z 2Q18 r. poz. 994 z p62n- zm.) otaz afi. 222 usl.4 i art. 257 pK 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j- Dz. U. z 2017 r. poz.2077
z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastgpuje:

s1

Dokona6 podzialu rezenivy celowel na zadania i zakupy inwestycyine oraz wynikajqcych
z podzialu zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2018 r. zgodnie z zaQcznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2

Wykonanie zarzqdzenia powiezam Skarlcnikowi Gminy i Miasta.

s3

zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci
mieszkarlc6w w spos6b zwyczajowo przyjqty-
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Czerwronka-Leszczyny
Zatqcznik
do Zarzqdzenia Nr 51Ul8
z dnla 22 paffziemika 2018 r,

PODZIAL REZERWY CELOWEJ
NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

NA ROK 2OI8

Lp. Dzial Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyf i kacj i budietowej Zmnieiszenia Zwigkszenia

Podzial rereiwy og6lnei 5 000.00 5 000.00

1. 758 R62ne rozliczenia 5 000,00 0,00

75818 Rezerwy og6lne icelowe 5 000.00 roo
r wydatkimajqtkowe

wtym: 5 000,00 0,00

. lnwestycje i zakupy
inwestycyjne

5 000,0c

2. 754 Bezpieczef stwo publ iczne
i ochrona przeciwporarowa 0,00 5 000,00

75412 Ochotnicze stra2e po2arne 0.00 5 000.0c

r wydatkimajqtkowe
wtym:

0,00 5 000,0c

. lnwes$cje izakupy
inwestycyjne

0,00 5 000,0(
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