
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 j.t.) w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2077 r. o 
zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U z 2020 r. poz. 1856 j.t z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/188/2021 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2021 rok 
zmienionej:
-uchwałą RG Nr XXIV/195/2021 z dnia 10.03.2021,
-zarządzeniem Wójta Nr 21/2021 z dnia 22.03.2021,
- uchwałą RG Nr XXV/198/2021 z dnia 28.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 31/2021 z dnia 29.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 37/2021 z dnia 25.05.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 40/2021 z dnia 7.06.2021,
-zarządzeniem Wójta Nr 43/2021 z dnia 15.06.2021,
- uchwałą RG Nr XXVl/207/2021 z dnia 30.06.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 47/2021 z dnia 5.07.2021,
- uchwałą RG Nr XXVII/231/2021 z dnia 14.07.2021 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany określone 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną 200 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w kwocie 100 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Wójta Nr 50 /2021 

z dnia 15.07.2021 
zmieniający uchwałę RG 

Nr XXII/188/2021 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dz Rozdz § T reść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz Zwiększ. Plan po 
zmianach

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

243.062 30.000 273.062

75421 Zarządzenie kryzysowe 0 30.000 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 30.000 30.000

758 Różne rozliczenia 330.000 30.000 300.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 330.000 30.000 300.000

4810 Rezerwy 330.000 30.000 300.000
Razem 573.062 30.000 30.000 573.062

Uzasadnienie rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania 
kryzysowego

Niniejsze zarządzenie rozdysponowuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z 
zakresu zarządzania kryzysowego na zadania, które mieszczą się w pojęciu sytuacji 
kryzysowej i są związane z sytuacją zagrożenia.
W nocy dnia 14.07.2021 na 15.07.2021 nad częścią Gminy przeszła nawałnica połączona z 
silnym wiatrem i obfitymi opadami deszczu. Nawałnica wyrządziła wiele szkód -  uszkodziła 
budynki, zerwała linie energetyczne, pozrywała dachy i powaliła wiele drzew 
powodując nieprzejezdność dróg.
W związku z tym , konieczne jest uruchomienie środków z rezerwy celowej przeznaczonej na 
zarządzanie kryzysowe w celu wsparcia działań związanych z udzieleniem pomocy 
poszkodowanym mieszkańcom gminy oraz szybkiego przywrócenia stanu bezpieczeństwa i 
przejezdności dróg.


