
ZARZADZENIE NR 65/21
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY

z dnia 15 lutego 2021 r

w sprawie podzialu rezerwy celowei na Swiadczenla pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) oraz zmian w budiecie gminy i miasta na 2021 t.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.

22020 t. poz.713 z p62n. zm.) oaz atl.222 usl 4 iart.257 pK 3 uslawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p6in. zml zazqdzam, co nastepuie:

s1.
DokonaC podzialu rezeruy celowei na Swiadczenia pracownicze (odpra,,vy, nagrody jubileuszowe)

oraz wynikaiqcych z podzialu zmian w bud2ecie gminy imiasta na 2021 r. zgodnie z zatqcznikiem
do ninieiszego zarzqdzenia.

s2.
\A/ykonanie zazqdzenia po iezam Skarbnikorvi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6^,

w spos6b zwyczaiowo pzyiety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czen rionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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ZalEcznik do zazqdzenia Nr 65121

Burmistza Gminy i Miasta Czerurionka-Leszczyny

z dnia 15 lutego 2021 r.

PODZAI REZERWY CELOWEJ NA SWNDCZENIA PRACOWNICZE W ROKU 2O2I

Lp. Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacii budietowei Zwiekszenia

Podzial rezerwy celowei 26 040-00 26 040,00
1 758 R6ine rozliczenia 26 040,00 0,00

75818 Rezerl/vy 096lne i celowe 26 040,00 0,00
- wydatki biezqce
w tym: 26 040,00 0,00

. \rvydatki iednostek bud2etowych
w tym: 26 040,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowyc h zad a h jednostek
bud2etowych

26 U0,00

2 801 Oswiata i wychowanie 0,00 26 (H0,00
80101 Szko+y podstawowe 0.00 20 160,00

- wydatki biezqce
w tym: 0,00 20 160,00

. \rVydatki jednostek budzetowych
tymi 0,00 20 160,00

- wynagdzenia i skladki
d nich nalbzane
- w tym:

20 160,@

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze 20 160,00

80148 Stot6wki szkolne i pzedszkolne 0-00 5 880.00
- wydatki biezqce
w tym: 0,00 5 880,00
. \ rydatki.lednostek budzetowych
w tym: 0,00 5 880,00

- wynagdzenia i skladki
d nich naliczane

- w tym:
5 880,00

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze 5 880,00
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Dzial Zmniejszenia


