
z\Pzl\DzENlE NR 171t22
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie podzialu rezenily og6tnej oraz zmian w bud2ecie gminy i miasta na2022 r.

Na podstawie art.30ust.2pkl4 ustawy zdnia Smarca 1990r. osamozqdzie gminnym (Dz. U.

z2O22t. poz.559zp62n. zm.) oraz an.222 ust 4iaft.257 pkt3ustawy zdnia 2Tsierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. 22021 r. poz. 305 z po2n. zm.l zazqdzam, co nastqpuje:

s1.
Dokonac podzialu rezeruy og6lnej oraz wynikajqcych z podzialu zmian w bud2ecie gminy i miasta na

2022 r. zgodnie zzalqcznikiem do niniejszegozazqdzenia.

s2.
V[kona n ie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gm i ny i M iasta.

s3.
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci mieszkafic6w

w spos6b zwyczajowo ptzyiety.

Burmistz Gminy iMiasta
Czerwionka-LeszczYnY

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zazqdzenia Nr 17 1 122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

PODZIAL REZERWY OGOLNEJ BUD2ETU GMINY I MTASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
w RoKU 2022

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikaci i bud2etowei Zmniejszenia Zwiqkszenia

Podzial rezerwy oq6lnei 74721.80 74721,80
1 758 R6ine rozliczenia 74721,80 0,00

7581 I Rezerwv oo6lne icelowe 74721.80 0.00
- wydatki bie2qce
w tym: 74 72',1,80 0,00
. Wydatki jednostek budZetowych
w tym: 74 721,80 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych zad ari jednostek
budZetowvch

74 721,80

2 600 Transport ilaczno56 0,00 74721,80
60016 Drogi publiczne qminne 0,00 74721.80

- wydatki bie2qce
w tym: 0,00 74721,80
. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym: 0,00 74 721,80

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych zadah jed nostek
budZetowvch

0,00 74 721,80

- utwadzenie drogi bocznej ul.
Furgola 37 721,80

- zakup W do remontu drog metodq
Sladowq 17 000,00

- wykonanie miejsc parkingowych
wraz z nawiezchniq utwardzonq
p rzed p rzed sz kole m Ska rb n i kow a
Willa w dzielnicv Czuchiw

20 000,00
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