
ZARZADZENTE NR 29/21
BURIIIIISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 25 slycznia 2021 t.

w spftlwie podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) oraz zmian w budrecie gminy i miasta na 2021 t.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
22020 t. poz.713 z p62n. zm.) otaz arl.222 usl 4 i art. 257 pkt 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. 22019 t. poz.869 z p62n. zm) zatzqdzam, co nastQpuje:

s1.
Dokona6 podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe)

oraz wynikajqcych z podzialu zmian w budzecie gminy imiasta na 2021 r. zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2.
\ rykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
ZatzAdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci mieszka6c6w

w spos6b zwyczajowo pzyjgty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: 76D64C64-793D-489F-AgF0-B35379C83484. Podpisany Strona 'l



Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 29121

Bu rmistza Gm iny i M iasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia25 stycznia 2021 r.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWADCZENTA PRACOWNICZE W ROKU 2021

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii budietowei Zmnieiszenia Zwiqkszenia

Podzial rezerwy celowei 23 100.00 23 100.00
1. 758 R62ne rozliczenia 23 100.00 0,00

7581 I Rezenryv oq6lne i celowe 23 100.00 0.00
- wydatki bieZqce
wtvm: 23 100,00 0,00

. \4fr datki jed nostek bud2etowych
wtvm: 23 100,00 0,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych z ad afr jed nostek
bud2etowvch

23100,00

2. 600 Transport i laczno56 0,00 11 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 0,00 11 000,00

- wydatki bie2qce
wtym: 0,00 11 000,00

. \Afidatki jed nostek bud2etowych
w tym: 0,00 11 000,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
-wtym:

11000,00

- wydatki na Swiadczenia
oracownicze 11 000,00

3. 900
Gospodarka komunalna i ochrona
Srodowiska 0,00 12100,00

90004
Utzymanie zieleniw miastach i

ominach 0.00 12 100,00

- wydatki bie2qce
wtvm: 0,00 12 100,00

. \Afr datki jednostek budZetowych
wtvm: 0,00 12 100,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

- w tvm:
12100,00

- wydatki na Swiadczenia
oracownicze 12100,00
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