
ZARZADZENTE NR 147120
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

z dnia 18 maja 2020 t

w sprawie podzialu rezerwy celowej na Swiadczsnia pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) oraz zmian w budzecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzAdzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz.713l otaz an.222 usl 4 i an.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 869 z po2n. zn) zarzqdzam, co nastQpuje:

s1.
Dokona6 podziafu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe)

oraz wynikajqcych z podzialu zmian w budzecie gminy imiasta na 2020 t. zgodnie z zalecznikiem
do niniejszego zarzqdzenia.

s2.
Vvykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkanc6w

w spos6b zwyczajowo przyjQty-

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: C978280A-D4E5-4289-AFE7-AAC1640023F6. Podpisany Strona 1



Zatacznik do zatzadzenia Nr 147120

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 18 m4a20201.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWADCZENIA PRACOWNICZE W ROKU 2O2O

Lp Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacji budistowei Zmniejszenia Zwiekszenia

Podzial rezerwy celowej 13 320,00 13 320,00
1 758 R62ne rozliczenia 13 320,00 0,00

75818 Rezerwy og6lne i celowe 13 320.00 0,00
- wydatki bie2qce
w tym: 13 320.00 0,00

. Vwdatki jednostek budzetowych
w tym:

13 320.00 0.00

- wydatki zwiqzane z rcalizacjQ
statutowych z ad a fi je dnoste k
budZetowch

13 320,00

2 801 OSwiata i wychowanie 0,00 13 320,00
80101 Szkoly podstawowe 0,00 13 320,00

- wydatki bie2qce
w tym:

0,00 13 320.00

. \ rydatki jednostek budzetowych
w tym:

0,00 13 320,00

- wynag rodze nia i skhdki
od nich naliczane

- w tym:
13 320,00

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze 13 320.00
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