
ZARZADZENTE NR 259/20
BURMISTRZA GMINY I MI,ASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 13 lipca 2020 t

w sprawie podziafu reze ly celowej na Swiadczenia pracownicze (odprar ry, nagrody
jubileuszowe) oraz zmian w bud2ecie gminy i miasta na ZOZ0 ?.

,!? poOstanie art.30 ust.2 pK4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnyn (Dz. U.
z2O2O t. W2.713) oraz ad.r)) ual 4 iart.257pkl3 ustaury zdnia 27 sierpnia 2009 r. a fin;nsach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p62n. zm) zaadzam, co nastepuje:

51.
Dokona6 podziafu rezerwy cebwej na 3wiadczenia pracotrrnicze (odprawy, nagrody jubileuszow€)

oraz wynikajacych z podzialu zmian w bud2ecie gminy imiasta na 2o2o t. zgodnie z zatqcznikiem
do niniejszego zazedzenia.

s2.
\Alykonanie zarzqdzenia powiezam Skarbnikori Gminy i Miasta.

s3.
7az4&enie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkanc6ty

w spos6b zv'ryczajorvo pzyiety.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: 2D58A31}.FO1 3-4208-4031-F26CAFFCC552. podpisany Strona I



Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacji budietowei

Zmniejszenia Zwi?kszenia

Podzial rezerwy celowej 22 s60,00 22 560.00
,| 758 R62ne rozliczenia 22 560,00 0,00

75818 Rezenvy og6lne i celowe 22 560.00 0.00
- wydatki bie2qce
w tym:

22 560,00 0,00

. \rllydatki iednostek budzetowych
wtym:

22 560,00

- wdatki zwiqzane z realizaciq
statutowych zadart jednostek
budzetowch

22 560,00

2. 80'l Oswiata i wychowanie 0,00 22 s60,00
80101 Szkoly podstawowe 0.00

- wydatki bie2qce
w tym:

0,00 17 360,00

. \ Jydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00

- wynagrodzenia i skfadki
od nich naliczane
-wum:

17 360,00

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze

17 360,00

80148 Stol6wki szkolne i pzedszkolne 0,00 5 200,00
- wydatki biezqce
w tym:

0,00

. Vvydatki .lednostek bud2etowych
w tvm:

0,00 5 200,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
-wW:

5 200,00

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze

5 200,00
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ZatEcznik do zazqdzenia Nr 259120

Burmistrza Gminy i Miasta Czen ionka-Leszczyny

z dnia 13 lipca2020 r.

PODZAL REZERWY CELOWEJ NA SWATrcZENIA PRACOWNICZE W ROKU 2O2O

0,00

17 360,00

17 360,00

5 200,00

t

t


