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z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z p62n. zm.) otoz aft.222 ust 4iad.257 pkt3 ustawy zdnia 27 sierpnia 20Og r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z p62n. zm.l zatzqdzam, co nast?puje:

s1.
Dokonae podziatu rezeMy 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.
\^lykonanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

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

w spos6b zwyczajowo pzyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zazqdzenia Nr 57 21 21

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 29 listopada 2021 r.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA SWIADCZENIA PRACOWNICZEW ROKU 2021

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii bud2etowei

Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezerwv celowei 11 000,00 11 000.00

1. 758 R62ne rozliczenia 11 000,00 0,00
75818 Rezenrv oq6lne icelowe 11 000.00 0,00

- wydatki bieZqce
w tvm:

11 000,00 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

11 000,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych zadah jednostek
bud2etowvch

11 000,00

2. 926 Kultura lizyczna 0,00 11 000,00

92695 Pozostala dzialalno56 0,00 11 000.00
- wydatki bie2qce
w tvm:

0,00 11 000,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

0,00 11 000,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane
- w tym:

11000,00

- wydatki na Swiadczenia
pracownicze 11000,00
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