
zARZADZENTE NR 103/20
BURIIIISTRZA GiIINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 27 marcazozo (.

w sprawie podzialu rozerwy celowej na realizacje zadai wlasnych z zakrcsu zarzqdzania
kryzysowego

Na podstawie art.30 ust.2 pK4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.
z2O19 t. poz.506 z p6in. zm.), art. 222 usl. 4 i afi.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. 2 2019 r. poz. 869 z p62n. zm.) w zwiTku
zart. 19 ust. 1iust.2 pkt'l ustawy zdnia 27 kwietnia 2007 t. o zatzqdzaniu krfzysowym (Dz.U.
z 2019 t. poz. 1398 z p6tn. zm.) zarzqdzam, co nastepuje:

s1.
Dokonac podzialu rezerwy celowej na realizacje zadai wlasnych z zakresu zazqdzania kryzysowego

oraz wynikajqcych z podzi ) zmian w bud2ecie gminy imiasta na 2020 t. zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zarzedzenaa.

s2.
V$konanie zazqdzenia powieza siQ Skarbnikowi Gminy i Miasla.

53.
Za.zqdzenie wchodzi wzycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b zwyczajowo pzy,lqly.

Burmistz Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny

wieslaw Janiszewski
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Z&cznik do zaaqdzenia Nr 103X20

Burmiskza Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny

z dnia 27 matca 2020 t.

PODZAL REZERWY CELOWEJ NA REAUZAa'E ZADAit WLASYCH Z ZAKRESU ZARZADZANTA
KRYZYSOWEGO

Lp. Ozial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacji budietowei Zmnieiszenia Zwiqkszenia

Podzial celowej 50 0!0.00 50 000,00
I 758 R62ne rozliczenia 50 000,00 0,00

75818 Rezerwy ogolne i celowe 50 000,00 0.00
- wydatki bie2ace
w tym: 50 000,00 0,00

. Wdatki jednostek budtetowch
wtym: 50 000,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realhacjq
statutowch zad a /, jednostek
budzetowch

fi 000,00

754 Bezpieczeistwo publiczne i
ochrona przeciwpotarowa 0,00 50 000,00

75421 Zarzadzanie kryzvsowe 0.00 50 000.00
. Wdatki jednostek bud2etowych

w tym: 50 000,00

- wydatki zwiqzane z realizacja
statutowych z adart jednostek
bud2etowch
w tym:

0,00 50 000,00

- zakupy material6w i
Wposazenia
zwiqzane z zagrozen'tem
koronawirusem
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2.

0,00

50 000,00


