
ZARZĄDZENIE NR 63/2022 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 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, 1834) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, 
art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz § 16 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 w zakresie zadań 
własnych polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 
7.418,00 zł i przeznaczeniu na zwiększenie wydatków w dziale: 

1) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" -  7.418,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 
2021 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 
12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 
24 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r. oraz Uchwałą Nr 
XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 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 2022. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

Zmiany w planie wydatków bieżących Budżetu Gminy Łask na rok 2022 
Zadania własne 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększyć Zmniejszyć 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 7 418,00 - 
  75421   Zarządzanie kryzysowe 7 418,00 - 
     Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 418,00 - 

758     Różne rozliczenia - 7 418,00 
  75818   Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa na 

zarządzanie kryzysowe) - 7 418,00 
     Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 418,00 

                
Razem: 7 418,00 7 418,00 
 
 
 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. 2 i 6 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 oraz organizacja i realizacja 

zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

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 związku z zaistniałą trudną sytuacją związaną z agresją Rosji na Ukrainę i z ewentualnym 

zagrożeniem poufności, dostępności lub integralności informacji przetwarzanych w systemach 

teleinformatycznych oraz realnego zagrożenia ich utraty, spowodowanej atakami w cyberprzestrzeni. W 

związku z tym zostaną uruchomione środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na pokrycie 

wydatków nagłych, nieprzewidzianych, które powstały w wyniku wprowadzenia trzeciego stopnia 

CHARLIE-CRP w czterostopniowej skali ostrzeżeń. 

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

Zarządzania Kryzysowego w Łasku w dniu 24 lutego 2022 r. zostaną wydatkowane na zakup niezbędnych 

sprzętów, które zostaną użyte do zabezpieczenia danych przechowywanych w systemach 

teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz na wyposażenie miejsc tymczasowego 

zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy. 
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