
ZARZADZENTE NR 'r o7l21
BURMISTR;ZA GMINY I IASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 15 matc€ 2021 t

w sprawie podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracowniqze (odprarrvy, nagrody
jubileuszowe) oraz zmian w budiecie gminy i miasta na 2021 r'

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. u
z2O2O r. poz.713zp62n. zm.) orcz ai.222 usl 4 i art. 257 pkt 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarzqdzam, co naslQpuje:

s1.
ookona6 podziafu rezerwy celowej na Swiadczenia pracoivnicze (odpralvy, nagrody .iubileuszowe)

oraz wynikaj{cych z podziahi zmian w bud2ecie gminy imiasta na 2021 t. zgodnie z zatqcznikiem

do niniejszego zaeedzenia.

s2.
\ iykonanie zazqdzenia powierzam Skalbnikowi Gminy i Miasta.

53.

zazqdzenie vychodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b a,vyczaiowo PzYietY.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Z*Ecz.nik do zarzqdzenia Nr 107/2 1

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 15 marca 2021 t.

PODZAL RAZERWY CELOWEJ NA SWNT)CZEilTA PRACOM{ICZE U' ROKU M2I

Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacii budietowei Zmniejszenia

Podzial rezen lry ce lowej 25 600,00 25 600.00
1 758 R62ne rozliczenia 25 600,00 0,00

75818 RezeMy ogolne i celowe 25 6!0.00 0.00
- wydatki bieiqce
w tym: 25 600,00
. Wdatki jednostek budzetowych
w tym: 25 600,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjA
statutowych z ad a h jednostek
bud2etowch

25 600.00

2 926 Kultura firyczna 0,00 25 600,00
92695 Pozostala dzialalnosc 0.00 25 600,00

- wydatki bie2qce
w tym: 0,00 25 600,00
. \ Jydatki.iednostek budzetowych

0,00 25 600,00

- wynagtdzenia i skfadki
od nich naliczane 25 600,00

- wydatki na Swiadczenia
25 60q@
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