
 

                      Zarządzenie Nr 25/2022                              

                                                  Wójta Gminy  Pysznica 

                                                  z dnia 2 marca 2022 r.                                

 

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 
 

                                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i  art. 259 ust. 1  ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 305 z późn. zm.)  

- Wójt Gminy Pysznica, zarządza co następuje: 

    

 

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 ogółem o kwotę  65 188,00 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

wydatków 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

  65 188,00 

Zarządzanie kryzysowe 75421  65 188,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210 65 188,00 

Ogółem   65 188,00 

 

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 ogółem o kwotę 65 188,00 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

wydatków 

Dział 758 – Różne rozliczenia   65 188,00 

Rezerwy ogólne i celowe 75818  65 188,00 

Rezerwy ( celowa na realizację zadań własnych z 

zakresu zarządzania kryzysowego) 

 4810 65 188,00 

Ogółem   65 188,00 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

                                                                                                        Wójt 

 

                                                                                             Łukasz Bajgierowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Pysznica z dnia 2 marca 2022r. 

w sprawie rozdysponowania części rezerwy na zarządzanie kryzysowe. 

 

W związku z działaniami militarnymi prowadzonymi na terenie Ukrainy i kryzysem 

uchodźczym, sytuacją wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi oraz prośbą 

mieszkańców Miasta Bóbrka na Ukrainie dokonano  zwiększenia wydatków w dziale 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 65 188,00 zł, rozdysponowując część rezerwy na 

zarządzanie kryzysowe. 

Powyższe środki zostaną przeznaczone na: 

1) zakup 40 sztuk łóżek o wartości 17 712 ,00 zł, 

2) zakup 3 sztuk defibrylatorów o wartości 15 708,00 zł, 

3) zakup 2 sztuk sprzętu EKG  o wartości 9 078,00 zł, 

4) zakup 10 sztuk koncentratorów tlenu o wartości 22 690,00 zł.  

Łóżka zostaną przeznaczone na wyposażenie budynków gminnych w celu zapewnienia miejsc 

noclegowych dla uchodźców. 

Pozostałe sprzęty medyczne zostaną przekazane w formie pomocy rzeczowej dla Miasta 

Bóbrka na Ukrainie z którym gmina Pysznica przystąpiła do partnerskiej współpracy  

4 sierpnia 2017r. ( Uchwała Rady Gminy Pysznica NR XXXIV/103/2017).  

  

 

                                                                                            
 


