
ZARZAOZENTE NR 148/20
BURMISTRZA GMINY I MASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
22020 r. poz.713l otaz ad.222 ust 4iafi.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sieenia 2009 r. o finansach
publicznych (D2.U.22019 r. poz.869z p62n. zm) zatzqdzam, co nastepuje:

s1.
Dokonac podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe)

oraz wynikajqcych z podzialu zmian w budzecie gminy imiasta na 2020 (. zgodnie z zalqcznikiem
do nin iejszego zarzedzenia-

s2.
\A[konanie zazqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta

ss.
Zatzedzenie wchodzi w zycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkaicow

w spos6b zwyczajowo przyjety.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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z dnia 18 maja 202Q (.



Zatac.znlk do zatzAdzenia Nr 148/20

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 18 m4a ?020 t.

POOZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWADCZENIA PRACOWNICZE W ROKU 2O2O

Ozial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacii budZetowei

Zmniejszenia Zwiekszenia

Podzial rezerwy celowei 628.00 628.00
1 758 R62ne rozliczenia 628,00 0,00

7581 8 Rezerwy oqolne i celowe 628,00 0,00
- wydatki biezqce
w tym: 628,00 0,00

. Vwdatki jednostek budzetowych
w tym:

628,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych z ad a h jednoste k
budZetowch

628,00

2 801 Oswiata i wychowanie 0,00 628,00
80101 Szkoly podstawowe 0,00 628.00

- wydatki biezqce
w tym:

0,00 628.00

. Vwdatki jednostek budzetowych
w tym:

0,00 628,00

- wynagrcdzenia i skladki
od nich naliczane
- w tym:

- Wdatki na Swiadczenia
pracownicze 628.00
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628.00
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