ZARZADZENTE NR 316/21

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWONKA.LESZCZYNY
z dnia

'l

l

sierpnia 2021 r.

w sprawie podzialu rezerwy celowej na realizacje zadan dasnych z zaktesu zarz4dzania

kryzysowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.
t. poz. 1374, an.222 usl.4 iart.257pkt3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

zZ02'l

publicznych (Oz.U. z 2021 r. poz. 305 z p62n. zm.) w vviqzku z ar..19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2007 t. o zazadzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. '1856 z p6in. zm.) zazqdzam, co
nastepuje:

s1.
Dokona6 podzialu rezerwy celowej na rcalizaqe zadaf wlasnych z zakresu zazqdzania kryzysowego
oraz wynika.iqcych z podzialu zmian w budzecie gminy i miasta na 2021 t. zgodnie z zalqcznikiem

do niniejszego zarzqdzenia.

s2.
Mlykonanie zazqdzenaa powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
ZarzAdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomoSci mieszkahc6w
w spos6b zwycza.jowo pzyjety.

Zastepca Burmistrza
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Andrzej Raudnel

ld: 77C30503-8438-48D4-808C-8CCE783869F5. Podpisany

Strona

'l

Zalqcznik do zazqdzenia Nr
Bu

31

6/21

rmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 11 sierpnia 2021 r.
poDztAL REZERWY GELOWEJ NA REALIZACJE ZADAI WLASYCH Z ZAKRESU ZARZADZANIA
KRYZYSOWEGO W 2021 ROKU

Lp.

Dzial

Nazwa dzialu i rozdzialu

Rozdzial

klasvfikaci i bud2etowei

Podzial rezerwy celowei
1.

758

75818

R62ne rozliczenia
Rezerwv oq6lne icelowe
- wydatki bie2qce
w tym:

. Wydatki jed nostek budZetowych
w tvm:
- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych zadafi jed nostek
budZetowvch

2.

Bezpieczefstwo publiczne i

754
75421

och rona przeciwpo2arowa
Zazadzanie kryzysowe
- wydatki bie2qce
w tvm:
. Wyd atki jed nostek budZetowych
w tym:
- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych zadah jed nostek
bud2etowych
w tym:
- zakupy material6w i uslug
w zwiqzku z dzialaniamizwiqzanymi
z lil<widacia skutk6w podtopieft

ld: 77C30503-8438-48D4-B08C-8CCE783869F5. Podpisany

Zmniejszenia

Zwigkszenia

55 000.00
55 000,00
5s 000,00

55 000,00
0,00
0.00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00
0,00

55 000,00

0.00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00

55 000,00

Strona

1

