
ZARZADZENTE NR 315/20
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie podzialu rezerwy celowej na realizacje zadai wlasnych z zakresu zarzqdzania
kryrysowego

Na podstawie art. 30 ust.2 pK4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.
22019r. poz.506 z p62n. zm.), art. 222 usl. 4 i a11.257 pK 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z po2n. zm.) w zwigku
z art. 19ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2007 r. o zanqdzaniu krfzysowym (Dz. U.
z 2019 t. poz. 1398 z p6rn. zm.) zatzadzan, co nastepuje:

s1.
DokonaC podzialu rezenrvy celowej na realizacje zadai wlasnych z zakresu zarzqdzania krfzysorvego

oraz wynikajqcych z podziaht zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2020 t. zgodnie z zatqcznikiem
do ninieiszego zazqdzenia.

s2.
Vvykonanie zazadzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zaaedzenie wchodzi w uycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomosci mieszkaic6w

w spos6b a yczajorvo przyjgty.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Z&cznik do zazqdzenia Nr 315/20

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

PODZAL REZERWY CELOWEJ NA REAUZACJE ZADAI{ WLASYCH Z ZAKRESU ZARZADZANIA
KRYZYSOWEGO

Lp. Ozial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfi kacii budietowei Zmniejszenia

Podzial rezerwy celowei 50 000,00 50 000,00
1 758 R62ne rozliczenia 50 000,00 0,00

75818 Rezerwy 0g6lne i celowe 50 000,00 0.00
- wydatki biezqce
w tym:

50 000,00 0,00

. Wdatki jednostek bud,etowych
w tym: 50 000,00 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacja
statutowych z ada rt jednostek
budzetowch

2 754 Bezpieczehstwo publiczne i
ochrona przeciwpoiarowa 0,00 50 000,00

75421 Zatzadzanie kryzvsowe 0.00 50 000,00
. Wdatki jednostek budzetowych

w tym: 0,00

- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych z ad a,1 jednostek
bud2etowych
w tym:

50 000,00

- zakupy mateialbw i
wyposaZenia zwiqzane z zagroaeniem
koronawirusem

50 000,00
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ZwiQkszenia

50 000,N

50 000,00

0,00


