
ZARZADZENTE NR 79/22
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY

z dnia 3 marca 2022 t.

w sprawie podzialu rezeravy celowej na realizacje zadari wlasnych z zakresu zarzqdzania
kryzysowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozedzie gminnym (Dz.U.
z 2021 t. poz. 1372 z p62n. zm.), art.222ust.4 iart.257pkt3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r.
ofinansach publicznych (Dz. U. 2 2021 t. poz.305 z p62n. zm.) w zwiqzku
z art. 19 ust, 1 iust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 t. o zazqdzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2022 t. poz. 261) zatzqdzam, co nast?puje:

s1.
Dokona6 podzialu rezen/vy celowej na realizacje zadai wlasnych z zakresu zatzqdzania kryzysowego

oraz wynikajqcych z podzialu zmian w bud2ecie gminy imiasta na 2022 t. zgodnie z zalacznikiem
do niniejszego zazqdzenia.

s2.
\ rykonanie zazqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci mieszka6c6w

w spos6b zwyczajowo pzyjety.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zalqcznik do zazqdzeniaNr 79122

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 3 marca 2022 r.

PODZTAL REZERWY CELOWEJ NA REALTZACJE ZADAN WLASYCH Z ZAKRESU ZARZADZANTA
KRYZYSOWEGO W 2O22ROKU

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

Podzial rezenvy celowei 40 !00,00 40 000,00
1 758 R62ne rozliczenia 40 000,00 0,00

7581 8 Rezerwv oo6lne icelowe 40 !00.00 0,00
- wydatki bie2qce
w tvm: 40 000,00 0,00

. Wydatki jednostek budietowych
w tym: 40 000,00 0,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych zadafi jed nostek
budZetowvch

40 000,00

2 754 Bezpieczefstwo publiczne i
och rona przeciwpoiarowa 0,00 40 000,00

75421 Zazadzanie krvzvsowe 0,00 40 000,00
- wydatki bie2qce
w tvm: 0,00 40 000,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tvm: 0,00 40 000,00

- wydatkizwiqzane z realizacjq
statutowych zadah jed nostek
bud2etowych
w tvm:

0,00 40 000,00

- wydatkizwiqzane z pomocq
dla uchod1cow 40 000,00
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