ZARZĄDZENIE NR 304.2020
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
1)
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.
2)
zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w kwocie 2.000.000,-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

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r.
poz. 284, 374 i 568.
2)
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i 568.

załącznik do zarządzenia nr 304.2020
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
Dział

Rozdział

§

Treść

k.o.

Zmiana

WYDATKI - GMINA - WŁASNE
754
75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000 000

Zarządzanie kryzysowe

2 000 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

DB

145 880

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

DB

1 780 000

4300

Zakup usług pozostałych

DB

20 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

DB

54 120

Zakup sprzętu do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem
choroby koronawirusowej (COVID-19)
758
75818
6800

54 120

Różne rozliczenia

-2 000 000

Rezerwy ogólne i celowe

-2 000 000

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem

DF

-2 000 000
0

2

UZASADNIENIE

Środki z rezerwy celowej budżetu na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w łącznej kwocie 2.000.000,-zł (DB) przeznacza się na działania związane ze zwalczaniem choroby
koronawirusowej (COVID-19), z tego na:
1) zakup materiałów, wyposażenia, wyrobów medycznych oraz usługi dezynfekcji – 1.945.880 zł;
2) zakup inwestycyjny „Zakup sprzętu do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem choroby
koronawirusowej (COVID-19)” – 54.120 zł.
Zgodnie z zapisem art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w celu
zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 prezydent
miasta może m.in.:
1) dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym
dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;
3) dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów
inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
4) dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu
terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego
tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
nie stosuje się.
Zgodnie z powyższym zmiana przeznaczenia rezerwy celowej nie wymaga uzyskania opinii Komisji
Budżetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra.
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