
ZARZĄDZENIE NR 298/2021 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

Z DNIA 4 STYCZNIA 2021 ROKU

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 
na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 257 oraz art. 259 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z ustawą 
z dnia 2 marca 2020 roku 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. 1842 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza, 
co następuje: 

§1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

BURMISTRZ MIASTA



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 298/2021 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia 4 stycznia 2021 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2021 ROK

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 23 800,00 10 000,00 33 800,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 10 000,00 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00

758 Różne rozliczenia 201 000,00 -10 000,00 191 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 201 000,00 -10 000,00 191 000,00

4810 Rezerwy 201 000,00 -10 000,00 191 000,00

Razem: 58 938 641,24 0,00 58 938 641,24



Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 298/2021 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia 4 stycznia 2021 roku

Uruchamia się środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego.
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego przeznaczył rezerwę celową na zarządzanie 
kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która określa zasady oraz tryb 
podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia 
źródeł zakażenia i przecięcia dróg transmisji choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W 
dniu 14 marca 2020 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany Zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki z dnia 26 marca 2019 r. w ramach działań profilaktycznych dotyczących 
zagrożenia rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 na posiedzeniu zdalnym w 
dniu 30 grudnia 2020 roku rekomendował Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki 
uruchomienie środków budżetowych z rezerwy celowej na 2021 rok z przeznaczeniem na 
zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł. Miasto Maków Mazowiecki mając na uwadze 
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2 oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych zakupi APARAT HFNC do terapii wysokoprzepływowej - HIFENT - 
MODEL HUMID BH z przeznaczeniem do terapii wysokimi przepływami HFNC (High Flow 
Nasal Canula) przyjętych do szpitala pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
Aparat do terapii wysokoprzepływowej zostanie przekazany umową darowizny 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie 
Mazowieckim.

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:
1) rezerwa ogólna
2) rezerwa celowa 

59.000,00 zł
132.000,00 zł

z przeznaczeniem: 
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.000,00
zł.


