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ZARZADZENTE NR 262/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) oraz zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samozadzie gminnym (t j. Dz. U.
22019t. poz.506) oraz ad.222 usl 4ian.257 pkt 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r ofinansach
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz.869) zazq&an, co nastqpuje:

s1.
Dokonae podziatu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe)

oraz wynikajqcych z podzialu zmian w budzecie gminy imiasta na 2019r. zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2.
Vlrykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaric6w

w spos6b zwycza.iowo pzyjQty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: AF6A0587-500E-4FD9-A21 5-84580F25CEF7 Podpisany Strona 1



BI'RMISTRZ
,,,\.." / l MlAsTA

r r.erw ir rnka-f-eszczytly

Za+qcznik do zaeqdzenia Nr 262l'19

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 3 czeMca 2019 r.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWADCZENIA PRACOWNICZE W ROKU 2019

Lp. Ozial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacii budZetowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezerwy celowej 10 751.00 10 751.00
1 758 R6ine rozliczenia 10 751,00 0,00

75818 Rezerwy 096lne i celowe 10 751 .00 0.00
- wydatki biezqce
w tym: 10 751 ,00 0,00

. Vwdatki jednostek bud2etowych
w tvm: 10 751 ,00 0,00

- wydatki zwiEzane z realizacjq
statu towych z ad a rt jed noste k
bud2etowvch

10 751 .00

2. 801 Oswiata i wychowanie 0,00 10 751,00

80149

Realizacja zada6 wymagajqcych
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci
w pzedszkolach, oddzialach
pzedszkolnych w szkolach
podstawowych i innych formach
wvchowania orzedszkolneoo

0.00 10 751 .00

- wydatki bie2qce
w tym: 0,00 10 751 ,00
. \ lydatki jednostek budzetowych
w tvm: 0,00 10 751 ,00

- Wnagrodzenia i skladki
od nich naliczane
- w tym:

10 751,00

- wydatki na Swiadczenia
pracowntcze 10 751,00
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