
ZARZADZENTE NR 23s'20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 30 czevca 2020 t .

w sprawie podzialu rezenivy celowej na lealizacje zadaf wlasnych z zakresu zarzEdzania
kryrysowego

Na podstawie art. 30 ust.2 pK4 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
z 2020 t. poz.713), art. 222 usl. 4 i art. 257 pld 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Oz.U. z 2019 r. poz.8692 p6zn. zm.) wzwiqzku z art. 19ust. l iust.2pKl ustawy z dnia
27 kwietnia 2007 t. o zaeqdzaniu kryzysowym (Oz. U. 22019 r. poz. 1398 z p62n. zm.) zazqdzam, co
nastgpu.ie:

s1.
Dokona6 podzialu rezerwy celowej na realizacie zadah wlasnych z zakresu zatzqdzania kryzysowego

oraz wynikajqcych z podzialu zmian w budzecie gminy imiasta na 2020 r. zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zarzadzenia.

s2.
Vwkonanae zazqdzenia powierza siQ Skarbnikowi Gminy i Miasta

s3.
Zazqdzenie wchodzi w zycie zdniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b zwycza,iowo pzyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski

ld: 2DAsDBFC-54A74287 -A3C2-61O2O6F4D76B. Podpisany Strona I



Zalqcznik do zazqdzenia Nr 235/20

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 30 czeMca 2020 r.

PODZTAL REZERWY CELOWEJ NA REALTZACJE ZADAI WLASYCH Z ZAKRESU ZARZADZANTA
KRYZYSOWEGO

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacii bud2etowei Zwi?kszenia

Podzial rezerwy celowei 10 000.00 10 000.00
,| 758 R6ine rozliczenia 10 000,00 0,00

75818 Rezerwy og6lne i celowe 10 000.00 0.00
- wydatki biezqce
w tym: 10 000,00 0,00

. Wdatki jednostek budzetowych
w tym: 10 000,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych z ad a rt jednostek
budietowych

10 000,00

2 754 Bezpieczeistwo publiczne i
och rona pzeciwpo2arowa 0,00 10 000,00

75421 Zazqdzanie kryzysowe 0.00 10 000,00
. Wdatki jednostek bud2etowych

w tym: 0,00 10 000,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych z ad ah jed nostek
budZetowych
w tym:

0,00 10 000,00

- zakupy usfug pozostalych
zw i qzanych z z agroz en iem
korcnawirusem

10 000,00

ld: 2DA5DBFC-54A7 4287 -A3C241 02O6F4D76B. Podpisany Strona'l

Zmniejszenia


