
ZARZADZENTE NR 93/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 16 marca 2020 ( .

w sprawie podzialu rezerwy celowei na realizacje zada6 wlasnych z zakresu zarzqdzania
kryzysowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 ph 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozedzie gminnym (Dz. U.
22019t. poz.506 z p6in. zm.), art.222usl.4i art.257 pK 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 869 z p6Z. zm.) w zwiqzku
zarl. 19ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2007 t. o zarzqdzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2019 t. poz. 1398 z p62n. zm.l zatzedzam, co nastepuje:

s1.
Dokonad podzialu rezeMy celowej na realizacje zadan whsnych z zaktesu zarzadzania kryzyso,vego

oraz wynikajqcych z godzialu zmian w bud2ecie gminy imiasta na 2020 t. zgodnie z zatqcznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2.
Vvykonanie zazqdzenia powieza siQ Skarbniko ,i Gminy i Miasta.

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomogci mieszkanc6\,v

w spos6b avyczajolvo przy'iety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zafqcz.nik do zazqdzenia Nr 93120

Burmistrza Gminy i Miasla Czerwionka-Levczyny

z dnia 16 marca 2020 r.

PODZIAT REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJE ZADA]{I WTASYCH Z ZAKRESU ZARZADZANIA
KRYZYSOWEGO

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacii budietowej Zmniejszenia Zwiekszenia

Podzial rezerwy celowei 90 000.00 90 000.00
758 R6ine rozliczenia 90 000,00 0,00

75818 Rezerwy oq6lne i celowe 90 000,00 0,00
- wydatki biezqce
w tym:

90 000.00 0,00

. Wdatki jednostek budzetowych
w tym: 90 000,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych zad a h jednostek
budzetowch

90 000,00

2 754 Bezpieczefi stwo publiczne i
ochrona przeciwpoiarowa 0,00 90 000,00

75421 Zatzadzante kryzysowe 0.00 90 000,00
. Wdatki jednostek bud2etowych
wum: 0,00 90 000,00

- Swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych
w tym:

0,00 10 000,00

- Wplata el<wiwalentu
za dz iafan i a ratow n iczo-
ga'nicze w zwiqzku
z pozarem familok5w
na ul. Hallen i Wolno$ci

10 000,00

- wydatki zwiqzane z rcalizacjq
statutowych z adafi jed nostek
budZetowych
w tym:

0,00 80 000,00

- zakup sprzgtu - uzupelnienie
sptzQtu jednostek i magazynu
ZKO po dziafaniach
ntowniczo-ga'niczych
zwiAzanych z po2aem
familok'w na ul. Hallen
i WolnoSci

30 000,00

- zakup Srodk6w ochrony
in dwidu al nej i dezy nfekcji
w zwiqzku z zagroleniem
koronawirusem

50 000,00
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