
zARZADZENTE NR 299/1 9
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 17 czerwca 2019 r

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

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia I marca '1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j Dz U.
22019 t. poz 506) oraz at1.222 ust 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j Dz. U. 22019 t. poz.869) zazqdzam, co nastQpuje:

s r.
Dokona6 podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe)

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

s2.
VWkonanie zarzedzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkancow

w spos6b zwycza.iowo przyj?ty.

Burmrstrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zazqdzenia Nr 299119

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 17 czerwca 2019 r.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWhDCZENIA PRACOWNICZE W ROKU 2019

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikaci i bud2etowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezen /y celowej 17 400.00 17 400.00
1 758 R62ne rozliczenia 17 400,00 0,00

758'18 Rezerwy ogolne i celowe 17 400,00 0.00
- wydatki bie2qce
w tvm:

17 400,00 0,00

. \A&datki jednostek bud2etowych
w tvm:

17 400,00 0,00

- vvydatki zwiqzane z realizacjq
statu towych z a d a ri je d n o ste k
bud2etowvch

17 400,00

2 801 O6wiata iwychowanie 0,00 17 400,00
80'101 Szkoly podstawowe 0,00 17 400,00

- wydatki bie2qce
w tvm:

0,00 17 400,00

. \Afdatki jednostek budzetowych
w tvm: 0,00 17 400,00

- vvynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

- w tvm:
17 400,00

- wydatki na Swiadczenia
pracowntcze 17 400,00
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