
ZARZADZENIE NR 313/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

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

s1.
Dokonad podziafu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odPrawy, nagrody iubileuszowe)

oraz wynikajqcych z podzialu zmian w budiecie gminy imiasta na 2020 r. zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zarzqdzenia.

s2.
Vvykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikorvi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzedzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomo6ci mieszkaric6w

w spos6b aMyczajo to Przy'iety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: 7E069E5t9778-4531-A7CA-FF0BEoAAD891. Podpisany Strona 1

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozadzie gminnym (Oz. U.
22020 t. poz.713\ oraz ai.222 usl 4 i art. 257 pK 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p62n. zm) zazqdzam, co nastQpuje:



ZalAcznik do zatzadzenia Nr 313120

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

PODZAL REZERWY CELOWEJ NA SWNDCZENIA PRACOWNICZE W ROKU 2O2O

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

Podzial lezerln y ce lowej '15 474,00 15 474.00
758 R62ne rozliczenia 15 474,00 0,00

75818 Rezerwy og6lne i celowe 15 474.00 0.00
- wydatki bie2ace
w tym: 15 474,00 0,00

. Vwdatkijednostek bud2et ych
w tym: 15 474.00 0,00

- wydatki zwiqzane z realDacjq
statu towych z ad a h jednostek
budaetowch

15 474,N

2 801 Oswiata i wychowanie 0,00 15 474,00
80101 Szkoly podstawowe 0.00 15 474.00

- wydatki bie2qce
w tym: 0,00 15 474.00
. \ rydalki iednostek bud2etowych

tym: 0,00 15 474,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
- w tym:

15 474,00

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze 15 474,N

ld: 7E069E5t9778-4531 -A7CA-FF0BEoAAD891. podpisany

1

Strona 1


