
ZARZĄDZENIE NR 208/2021 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 8 września 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na 
zarządzanie kryzysowe 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, 
art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535), art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856, z 2021 r. poz. 159) oraz § 16 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2021 w zakresie zadań 
własnych polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 
2.000,00 zł i przeznaczeniu na zwiększenie wydatków w dziale: 

1) 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 2.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 
2020 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 
4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 
26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 
8 kwietnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 86/2021 
z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 90/2021 z dnia 23 kwietnia 2020 r., 
Nr 94/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 103/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 114/2021 z dnia 27 maja 
2021 r., Nr 144/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 152/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 160/2021 z dnia 
8 lipca 2021 r., Nr 174/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr 178/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 199/2021 z dnia 
25 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr 
XXX/376/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/402/2021 Rady Miejskiej 
w Łasku z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/416/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 
2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/437/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7 lipca 2021 r. oraz Uchwałą Nr 
XXXIV/465/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1 
niniejszego zarządzenia: 

1) w załączniku Nr 2  jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu. 

 
 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AA88E2F4-5307-457B-9517-FE2808D8C09A. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2021 

Burmistrza Łasku 

z dnia 8 września 2021 r. 

Zmiany w planie wydatków bieżących Budżetu Gminy Łask na rok 2021 
Zadania własne 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększyć Zmniejszyć 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 2 000,00 - 
  75421   Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 - 
     Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 - 

758     Różne rozliczenia - 2 000,00 
  75818   Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa na 

zarządzanie kryzysowe) - 2 000,00 
     Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 000,00 

                
Razem: 2 000,00 2 000,00 
 
 
 Burmistrz Łasku 

 
  

Gabriel Szkudlarek 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw celowych, w tym rezerwy celowej na zarządzanie 

kryzysowe. Jak stanowi zaś art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym, do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy m. in. kierowanie 

monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. 

Co za tym idzie, środki planowane w rezerwach mają zabezpieczyć nagłe, nieprzewidziane wydatki, a na 

Burmistrzu Łasku jako organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego spoczywa obowiązek 

podjęcia działań polegających na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Wobec powyższego zaistniała 

konieczność poniesienia wydatków nagłych, nieprzewidzianych, które powstały w wyniku wystąpienia 

sytuacji kryzysowej spowodowanej intensywnymi opadami deszczu, które doprowadziły do lokalnych 

podtopień na terenie gminy Łask. 

Środki z rezerwy kryzysowej, zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w Łasku w dniu 31 sierpnia 2021 r., zostaną wydatkowane na zakup niezbędnych 

materiałów tj. piasku, worków polipropylenowych na piasek, itp., które zostaną użyte podczas 

podejmowanych działań ratowniczych w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony ich życia i zdrowia oraz zabezpieczenia mienia.
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