
zARZADZENTE NR 293/21
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY

z dnia 21 lipca 2021 t.

w sprawie podzialu rezerwy celowej na realizacje zadaf wlasnych z zakresu zarzqdzania
kryzysowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia I marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.
22020t. poz.713), art.222ust.4 iart.257 pkt 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Oz.U. z 2021 r. poz. 305 z p62n. zm.) wzwiqzku z ar1. 19ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2007 t. o zazqdzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2O20 t. poz. 1856 z p62n. zm.) zatzqdzam, co
nastepuje:

s1.
Dokonac podzialu rezerwy celowej na rcalizaqe zada6 wlasnych z zakresu zazqdzania kryzysowego

oraz wynika.iecych z podzialu zmian w budzecie gminy i miasta na 2021 t. zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2.
Vwkonanie zazqdzenia powieza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta.

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

w spos6b zwyczajowo pzyjety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 293/21

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia21 lipca2021 r.

PODZIAL REZERWY CELOWEJ NA REALTZACJE ZADAN WLASYCH Z ZAKRESU ZARZADZANTA
KRYZYSOWEGO W 2021 ROKU

Lp. Dzial Rozdzial Nazwa dzialu i rozdzialu
klasvfikacii bud2etowei Zmniejszenia Zwiqkszenia

Podzial rezerwv celowei 70 000,00 70 000.00
1. 758 R62ne rozliczenia 70 000,00 0,00

7581 8 Rezerwv oo6lne icelowe 70 000,00 0,00
- wydatki bie2qce
w tvm:

70 000,00 0,00

. Wyd atki jed nostek budZetowych
w tym:

70 000,00 0,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych zadafi jed nostek
bud2etowvch

70 000,00

2. 754 Bezpieczefstwo publiczne
i ochrona przeciwpo2arowa 0,00 70 000,00

75421 Zazadzanie kryzysowe 0,00 70 000,00
- wydatki bie2qce
wtvm: 0,00 70 000,00

. Vt\rd atki jed nostek b udZetowych
w tvm: 0,00 60 000,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych zad ah jed nostek
budZetowych
w tym:

0,00 60 000,00

- zakupy material6w iusfug
w zwiqzku z dzialaniamizwiqzanymi
z lil<vvidacia skutk6w podtopieh

60 000,00

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych
w tym:

0,00 10 000,00

- Swiadczenia dotyczqce dzialafi
zwiqzanych z lil<widacjq skutk6w
podtopiefr

10 000,00
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