
aPZADZENIE NR 372t21
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

z dnia 7 wzeSnia 2021 r.

w sprawie podzialu rezerwy celowej na Swiadczenia pracownicze (odprawy, nagrody
jubileuszowe) oraz zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
22021 t. poz.1372) oraz art.222 ust 4 i art.257 pkt 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 t. poz. 305 z po2n. zm.) zazqdzam, co nastqpuje:

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

oraz wynikajqcych z podzialu zmian wbudzecie gminy imiasta na 2021r. zgodnie zzalEcznikiem
do n i n iejsze go zarzqdzenia.

s2.
\ArVkonan ie zarz4dzenia powiezam S ka rbn i kowi Gm i ny i M iasta.

s3.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci mieszkaricow

w sposob zwyczfowo ptzyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zaz4dzenia Nr 372121

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 7 wzeSnia 2021 r.

PODZTAL REZERWY CELOWEJ NA SWIADCZENIA PRACOWN]CZE W ROKU 2021

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfi kaci i bud2etowei Zmniejszenia Zwiqkszenia

PodziaN rezennt celowei 17 402,00 't7 402.00
1. 758 R62ne rozllczenia 17 402.00 0,00

7581 8 Rezerwv oqolne icelowe 17 402.00 0,00
- wydatki biezqce
w tvm: 17 402,00 0,00

. Wydatki jednostek budzetowych
w tvm:

17 402,00 0,00

- vvydatki zwiqzane z realizacjq
st atutowych z a d a h je d no ste k
budZetowvch

17 402,00

2. 801 O6wiata iwychowanie 0.00 '17 402,00
801 04 Przedszkola 0.00 17 402.00

- wydatki bieZqce
w tvm: 0,00 17 402,00

. !\&datki jednostek bud2etowych
w tvm. 0,00 17 402,00

- vvynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
- w tvm:

17 402,00

- v'rydatki na {wiadczenia
oracownicze 17 402,00
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