
UCHWAŁA NR LVI/487/23 
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia 11 stycznia 2023 r. 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. 
poz. 40) oraz art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.[1] ), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

§ 5. ust. 1 i 2  otrzymują brzmienie: 

„§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 179.913,00 zł. 

2. Rezerwę celową w wysokości 220.087,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Marek Zientek 

 
 

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, 
poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 
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UZASADNIENIE 

Uchwała Budżetowa Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 podjęta przez Radę Miejska            
w Mszczonowie w dniu 21 grudnia 2022r. określiła rezerwę celową na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego w wysokości 214.690,00 zł. 
W myśl art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie jednostki samorządu 
terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania 
kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
oraz wydatki na obsługę długu.  
Utworzona w Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2023 rezerwa celowa nie mieści się 
w najniższej kwocie wyliczonej w sposób określony w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym. 
W związku z powyższym określa się wielkość rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu 
zarzadzania kryzysowego, zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 4 ww. ustawy, tj. w kwocie 
220.087,00 zł. 
Rezerwę ogólną określa się w wysokości 179.913,00 zł. Niniejsza kwota mieści się w limitach 
określonych w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
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