
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
22020 t. Wz.713z@2n. zm.) oraz art.222 usl 4 iart.257 pkt 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2OO9 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p6ln. zm) zatzqdzam, co nastgpuie:

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

oraz. wynika,iqcych z podzialu zmian w budzecie gminy i miasta na 2o2o t. zgodnie i zatqcznikiem
do niniejszego zazadzenia.

s2.
Vfkonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzedzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci mieszka6c6w

w spos6b zrvyczajo\ ro przyjety.

ZARZADZENTE NR 391/20
BURMISTRZA Gi,IINY I i,|IASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 28 wzei;nia 2020 t.

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

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: 59DlO43&AF744A9&9D5C69093E8DCB41. podpisany
Strona 'l



Zalqenik do za.zqdzenia Nr 391/20

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 wzesnia 2020 r.

PODZAT REZERVYY CELOWEJ NA SWATrcZENIA PRACOWNICZE W ROKU 2O2O

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikaci i budietowei

Zmniejszenia Zwiekszenia

Podzial rezerwy celowej 25 000.0j 25 000,00

1 758 R62ne rozliczenia 25 000,00 0,00

75818 Rezerwy og6lne i celowe 2s 000.00 0.00

- wydatki biezqce
w tvm:

25 000,00 0,00

. Vwdatki jednostek bud2etowych
w tym:

25 000,00 0,00

- wydatki zwiqzane z ealizaciq
statutowych zad a fi iednostek
bud2etowych

25 @0,00

2 801 Oswiata i wychowanie 0,00 25 000,00

80101 Szkoly podstawowe 0,00 25 000,00
- wydatki bieZqce
w tym:

0,00

. Wydatki iednostek budzetowych
w tym:

0,00 25 000,00

- wynagrcdzenia i skfadki
od nich naliczane
- w tym:

25 000,00

- wydatki na Swiadczenia
pracowntcze

25 000,00

ld: 59Dl D43&AF74{A93-9D5C69093E8DC84 1. Podpisany Strona I

25 000,00


