ZARZĄDZENIE NR 20/18
WÓJTA GMINY KAMIENNIK
z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i ust.2 pkt 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 209
z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia
Wójta Gminy Kamiennik
Nr 20/18 z dnia 02.03.2018 r.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW:
1. Plan wydatków bieżących:
(w zł)
z tego wyodrębnia się:

Dział Rozdz

1

Nazwa

2

758
75818

3

Plan na 2018 r. wydatki jednostek

w tym:

(5)

budżetowych
(6)

wydatki związane z
realizacją zadań
statutowych jednostki

4

5

6

Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

-15 000,00
-15 000,00

-15 000,00
-15 000,00

-15 000,00
-15 000,00

Razem wydatki bieżące

-15 000,00

-15 000,00

-15 000,00

2. Plan wydatków majątkowych:
(w zł)
z tego wyodrębnia się:
w tym:
Dział

Rozdz

Nazwa

Plan na 2018 r.
(5)

1

2

3

4

754
75421

wydatki na
inwestycje

5

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem środków
art..5 ust.1 pkt 2 i 3
6

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

15 000,00

15 000,00

0,00

Zarządzanie kryzysowe

15 000,00

15 000,00

0,00

Razem wydatki majątkowe

15 000,00

15 000,00

0,00

3. Plan wydatków ogółem:
(w zł)
Plan na 2018 rok
Wyszczególnienie
Lp
1
1.
2.

2
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wydatki ogółem

w tym:
ogółem

dotacje i środki na programy
finansowane z udziałem
środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3

3

4

-15 000,00
15 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Uzasadnienie rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania
kryzysowego
Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło w celu dokonania zakupu i montażu pieca
centralnego ogrzewania w budynku gminnym, ze względu na trwający okres zimy.
W wyniku nagłej, nie dającej się przewidzieć wcześniej awarii pieca centralnego ogrzewania
w budynku, w którym mieści się szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym,
wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do zapewnienia sprawnego
funkcjonowania tej instytucji (art. 2, art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.209 z późn.zm.).
W związku z tym, że w uchwalonym w dniu 21 grudnia 2017 roku budżecie gminy, utworzono
rezerwę ogólną bez wskazania możliwości przeznaczenia jej na wydatki majątkowe,
a powyższe zdarzenie wymagało szybkiego reagowania, rozdysponowana została rezerwa
celowa utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

