ZARZĄDZENIE NR 601.2019
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 21 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 1.000.000,-zł jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorowi Departamentu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

załącznik do zarządzenia nr 601.2019
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 21 czerwca 2019 r.
Dział

Rozdział

§

Treść

k.o.

Zmiana

WYDATKI - GMINA - WŁASNE
754
75421
6050

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000 000

Zarządzanie kryzysowe

1 000 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

DB

Modernizacja infrastruktury krytycznej - OSP Sucha
758
75818
6800

1 000 000
1 000 000

Różne rozliczenia

-1 000 000

Rezerwy ogólne i celowe

-1 000 000

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem

DF

-1 000 000
0
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UZASADNIENIE

Środki z rezerwy celowej budżetu na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 1.000.000,-zł (DB) przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury
krytycznej - OSP Sucha”.
Uruchomienie ww. środków wynika z pilnej potrzeby rozbudowania obiektu remizy OSP Sucha,
która jest niezbędnym elementem składowym systemów bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony
Miasta Zielona Góra. OSP Sucha realizuje zadania Prezydenta Miasta w zakresie zarządzania
kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej m.in. w zakresie monitorowania, zapobiegania
i usuwania skutków zagrożeń. Obecny budynek nie spełnia podstawowych standardów i wymogów
warunkujących właściwe wykonywanie zadań poprzez pełne wykorzystanie posiadanych zasobów
osobowo-sprzętowych a docelowo lokalowych dla osób ratowanych i poszkodowanych.
OSP Sucha uczestniczy w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego mających na celu
natychmiastowe reagowanie, zapobieganie sytuacjom kryzysowym, ich ograniczaniu, kontroli ich
przebiegu oraz neutralizacji ich skutków.
Mając na uwadze podnoszenie poziomu i jakości przygotowań jednostki do realizacji m.in. zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz wymianę w następnym
etapie samochodu ratowniczo-gaśniczego jako standardowego wyposażenia określonego w
opracowanym dokumencie „Stan i perspektywy rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na lata 2015-2020” zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta niezbędne jest zapewnienie miejsca
(poprzez modernizację obecnej remizy) w celu właściwego i wszechstronnego zabezpieczenia działań
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta, województwa i kraju.
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