
ZARZĄDZENIE NR 14 / 2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 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. z póź. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U z 2022 r. poz. 261 j . t ).

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/273/2022 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2022 rok 
zmienionej:
- uchwałą RG Nr XXXV/279/2022 z dnia 23.02.2022, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) ogólną 215 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w kwocie 83 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Wójta Nr 14/2022 

z dnia 10.03.2022 
zmieniający uchwałę RG 

Nr XXXIV/273/2022 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dz Rozdz § T reść Plan przed 
zmianą

Zmniejsz Zwiększ. Plan po 
zmianach

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

680.000 32.000 712.000

75421 Zarządzenie kryzysowe 0 32.000 32.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 12.000 12.000
4220 Zakup środków żywności 0 2.000 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 0 18.000 18.000

758 Różne rozliczenia 330.000 32.000 298.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 330.000 32.000 298.000

4810 Rezerwy 330.000 32.000 298.000
Razem 1.010.000 32.000 32.000 1.010.000

Uzasadnienie rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania 
kryzysowego

Niniejsze zarządzenie rozdysponowuje rezerwę celową na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku 
Rosji na Ukrainę.


