
ZARZAOZENIE NR 539/19
BU RM ISTMA G M INY I M IASTA CZERWIO N KA-LESZCZYNY

z dnia 14 pa2dziernika 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 samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z po2n. zm.) oraz an. 222 ust 4 i arl.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U.22019 r. poz. 869) zarzqdzam, co nastqpuje:

s1.
Dokona6 podzialu rezerwy eelowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe)

oraz wynikajqcych zpodzialu zmian wbudZecie gminy imiasta na 2019 r. zgodnie zzalqcznikiem
do n in iejsze go zazqdzenia.

s2.
\AA7ko na n ie zarzqdzenia powiezam Skarb n ikowi G m i ny i M iasta.

s3.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci mieszkafc6w

w sposob zwyczajowo prz1gety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: 7E4F0EF8-17 28-41F 4-97 AC-27 C06487812B. Podpisany Strona 1



ZatEc.znik do zazqdzen ia N r 539/1 9

Bu rmistza Gm iny i M iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 pa2dziernika 2019 r.

POOZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWADCZENIA PRACOWNICZEW ROKU 2019

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii budietowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezerry celowej 72.00 72.00
1 758 R62ne rozliczenia 72,00 0,00

7581 8 Rezerury ogolne icelowe 72.00 0,00
- wydatki bieZqce
w tym: 72,00 0,00
. V1rldatki jednostek bud2etowych
w tym: 72,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych z ad afi jed noste k
bud2etowch

72,00

2. 801 O6wiata iwychowanie 0,00 72,00
801 01 Szkoly podstawowe 0,00 72,00

- wydatki bie2qce
w tym: 0,00 72,00
. \Affdatki jednostek bud2etowych
w tym: 0,00 72,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
- w tym:

72,00

- vvydatki na Swiadczenia
pracownicze 72,00
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