ZARZADZENTE NR 108/21

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
z dnia 15 marca 2021 t.
w sprawie podzialu rezerury celowej na r€alizacje zadai wlasnych z zakresu zarzqdzania

kryzysowego

Na podstawie art.30 ust.z pkt4 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz- U.
t. poz.713), arl.222usl.4 iart.257pkt3 ustawy zdnaa 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Oz. U. z 2021 r. poz.305) wzwiqzku z art. 19ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
22020

2007 r. o zazqdzaniu krfzysor/ym (Oz. U. z 2020 r.

pz.

1856 z p62n. zm.) zazadzam, co nast?puje:

s1.
Dokona6 podzialu rezeMy celowej na r@llzacie zadan wlasnych z zakresu zarzqdzania kryzysorego
oraz wynikajecych z podziafu zmian w bud2ecie gminy i miasta na 202'l t. zgodnie z zaQcznikiem

do niniejszego zarzqdzenia.

s2.
\r[konanie zazqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3.
Zatzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania ipodlega podaniu do wiadomo6ci mieszkaic6w
w spos6b zrvyczajolvo przy'iety.

Burmistz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wieslaw Janiszewski
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Zatqcznik do zadAdzenia Nr 108/21

Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 15 marca2021 t.

PODZAL REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJE ZADAN WLASYCH Z ZAKRESU ZARZAOZANIA
KRYZYSOWEGO W 2021 ROKU

Lp.

Dzial

Nazwa dzialu i rozdzialu

Rozdzial

klasyfi kacii bud2etowei

Podzial rezemry celowei
1

R6ine rozliczenia

758
75818

Rezerwy og6lne i celowe
- wydatki biezqce

w tym:

. Wdatki jednostek budzetowych
w tym:
- wydaki zwiqzane z rcalizacjq
statutowych zadafi jed nostek

Zmniejszenia

Zwigkszenia

60 000.00
60 000,00
60 000.00

60 000.00
0,00
0,00

60 000,00

0,00

60 000,@

0,00

60 000,00

bud2etowch
2.

Bezpieczeistwo publiczne
i ochlona D rzec iwpozarowa

754
7542',1

Zatzadzanie kryzysowe
. Wdatki jednostek budletowych
w tym:
- wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych zad an jodnostek
bud2etowych
w tym:
- zakupy mateial6w

60 000,00

0.00

60 000.00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

i

wyposazenia
zwiqzane z zagroleniem

korcnawirusem
- zakupy usfug pozostavch
zw iqz anych z z ag rczeniem
korcnawirusem
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