ZARZĄDZENIE Nr 127 /2015
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013
r., poz. 885 z pózniejszymi zmianami / oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia
2015 roku .

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§1
W Uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2) w załączniku nr 5 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 127/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Burmistrz Miasta i Gminy dokonał zmian w planie wydatków wynikających z bieżących potrzeb i wykonania
budżetu oraz dokonał podziału rezerwy zarządzania kryzysowego na zakup sprzętu komputerowego do bieżcego
funkcjonowania stanowiska pracownika ds. zarządzania kryzysowego. Dotychczasowy sprzęt komputerowy, który
stanowił wyposażenie tego stanowiska uległ uszkodzeniu oraz ze względu na stan techniczyny i wiek sprzętu jego
naprawa jest nieuzasadniona. W przypadku zadań z zakresu zarządzania kryzysowego realizowanych na poziomie
gminy, sprzęt ten jest niezbędny do kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
skutków zagrożeń . Stały dostęp do odpowiednio wyposażonego stanowiska to prawidłowa realizacja i reakcja na
sytuacje kryzysowe oraz tych wszystkich zadań wymienionych w art. 19 ust. 2 albo w art. 20 u.z.k. czyli także:
realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania
kryzysowego, oracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania
kryzysowego, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania
kryzysowego, wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o
statusie miasta, apobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i
usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony
infrastruktury krytycznej, całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w
sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz
dokumentowania prowadzonych czynności, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, współdziałanie z
podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, realizacja zadań stałego dyżuru na
potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Brak sprawnego sprzętu, który wykorzystywany jest do
realizacji powyższych zadań i skutecznego powiadamiania o zagrożeniach kryzysowych może pogorszyć stan
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzywiń w związku z tym dokonanie podziału rezerwy na zarządanie
kryzysowe w kwocie 4.100 zł jest zasadne.
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