
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2022 
WÓJTA GMINY NĘDZA 

z dnia 1 marca 2022 r. 

w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
oraz zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ), art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego poprzez przeznaczenie części tej rezerwy w kwocie 20 000,00 zł na pokrycie wydatków 
związanych z kryzysem uchodźczym na obszarze Gminy Nędza będącym następstwem ataku Rosji na 
Ukrainę. 

2. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LII-332-2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. p.n. 
„PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu 
w kwocie 20 000,00 zł, w tym: zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 20 000,00 zł w tym: 
zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
20 000,00 zł - zwiększając wydatki związane z realizacją statutowych zadań: rozdz. 75421 Zarządzenie 
kryzysowe w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Anna Iskała 
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  tabela 

do Zarządzenia Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Nedza z dnia 1 marca 2022 r.

PODZIAŁ REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH 

Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU 2022

1)    zwiększyć plan wydatków budżetu  na rok 2022  w kwocie   20 000,00

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z 

realizacją zadań 

jednostki samorzadu  

terytorialnego

754 BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

RAZEM 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2)    zmniejszyć plan wydatków budżetu  na rok 2022  w kwocie   20 000,00

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z 

realizacją zadań 

jednostki samorzadu  

terytorialnego

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

RAZEM 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

wypłaty z tytułu 

poręczeń i 

gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę 

samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do 

spłaty w danym 

roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace  zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

wydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych

wydatki majątkowe

w szczególności:

wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem środków, 

o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 i 

3 , w części 

związanej z 

realizacją zadań 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace 

w szczególności:

wydatki majątkowewydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych

wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem środków, 

o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 i 

3 , w części 

związanej z 

realizacją zadań 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

wypłaty z tytułu 

poręczeń i 

gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę 

samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do 

spłaty w danym 

roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego
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