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

Na podstawie art.30ust.2 pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz.U
22020 t. poz.713 z p62n. zm.) o@z ai.222 usl 4 i art. 257 pkt 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych (Oz. U. z 2019 t. poz. 869 z p62n. zm) zatzqdzam, co nastepuie:

s1.
Ookonac podziafu rezerwy celo rej na Swiadczenia pracorynicze (odpra ry, nagrody jubileuszowe)

oraz wynika,qcych z podzialu zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2020 r. zgodnie z zatqcznikiem
do ninieiszego zazqdzenia.

s2.
Wykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b zwyczaiori,o przy,jQty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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ZARZADZENTE NR 478/20
BURMISTRZA GUII{Y I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 4 listopada 2020 r.



Zalqcznik do zazqdzenia Nr 478D0

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 4 listopada 2020 r.

PODZAL REZERWY CELOWEJ NA SWAOCZENIA PRACOWNICZE W ROKU 2O2O

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

Podzial rezeniw celowei 11 000,00 l l 000,00
1 758 R6ine rozliczenia 11 000,00 0,00

75818 Rezerwy oq6lne i celowe 11 000,00 0.00
- wydatki biezqce
w tym: 11 000,00 0,00

. \ rydatki iednostek bud2etoflych
w tym: 11 000,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realaacjq
statutowych z ad a,1 jed nostek
budzetowych

11 000,00

2. 926 Kultura frzyczna 0,00 11 000,00
92695 Pozostala dzialalnoSd 0,00 11 000.00

- wydatki bieZqce
w tym: 0,00

. Wydatki jednostek budietowych
w tym: 0,00 11 000,00

- wynagtodzenia i sktadki
od nich naliczane
- w tym:

11No00

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze 11@q00

ld: 4 Ad3O4O7 -7 *D456F-957E-9D4F8768A,40F. podpisany Strona 'l

11 000,00


