
ZARZADZENTE NR 251122
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 30 m4a 2022 t.

w sprawie podzialu rezerwy og6lnej oraz zmian w budZecie gminy i miasta na 2022 t.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia I marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.
z2O22 t. poz.559 z p62n. zm.) otaz ai.222 usl 4ian.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z p62n. zm.) zatzqdzam, co nastepuje:

s1.
Dokonad podzialu rezeMy og6lnej oraz wynikajqcych z podzialu zmian w budzecie gminy i miasta na

2022 t. zgodnie z zalqcznikiem do niniejszego zarzqdzenia.

s2.
V[konanie zazqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
ZazEdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkahc6w

w spos6b zwycza.lowo przyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zazqdzeniaNr 251122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 30 ma1a2022 r.

PODZIAL REZERWY OGOLNEJ BUD2ETU GMINY t MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
w RoKU 2022

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacii budietowei Zmniejszenia Zwigkszenia

Podzial rezen yv oo6lnei 16 000,00 16 000.00
1 758 R62ne rozliczenia 16 000,00 0,00

7581 8 Rezerwy oq6lne icelowe 16 000,00 0,00
- wydatki bie2qce
w tym: 16 000,00 0,00

. Wydatki jed nostek bud2etowych
w tym:

16 000,00 0,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq
statu tow yc h z ad a ri jed noste k
bud2etowvch

16 000,00

2 926 Kultura fizyczna 0,00 16 000,00
92695 Pozostala dzielalno66 0,00 16 000.00

- wydatki bie2qce
w tvm: 0,00 16 000,00

. Wydatki jednostek budZetowych
w tvm: 0,00 16 000,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych z ad a h jed noste k
budZetowvch

0,00 16 000,00

- oryanizacja imprez sportowych
z udzialem MUKS (zakup nasr6d) I000,00
- organizacja imprez sportowych
z udzialem MKS Czerwionka (zakup
nao16d)

7 000,00
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