
Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr WAO.0050.61.2022 

Burmistrza Łomianek 
z dnia 10 marca 2022 roku 

 

Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 
10.000,00 zł oraz dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: 
W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 dokonuje się przeniesienia 
pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na badania kontrole dla pracowników 
CUW w kwocie 840,00 zł. 
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 
zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy celowej 
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki 
związane z kryzysem uchodźczym, na zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji i 
uruchomienia punktu z tymczasowymi miejscami noclegowymi na terenie Gminy Łomianki. 
W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę celową na zadania 
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków w 
dziale 754, rozdział 75421 na wydatki związane z kryzysem uchodźczym, na zakup 
wyposażenia niezbędnego do organizacji i uruchomienia punktu z tymczasowymi miejscami 
noclegowymi na terenie Gminy Łomianki. 
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się następujących 
zmian w planie wydatków: 
- w rozdziale 90004 przenosi się środki z § 4210 do § 4300 w ramach Łomiankowskiego 
Mechanizmu Partycypacyjnego – 2022 rok (załącznik do uzasadnienia) projekt pn. 
„Przeprowadzenie nasadzeń roślinności zimozielonej, która ma zdolności absorbujące 
zanieczyszczenia z powietrza w sołectwach Dziekanów Leśny i Sadowa” w kwocie 
260.000,00 zł oraz projekt pn „PIĘĆSET NOWYCH DRZEW - ZIELONE PŁUCA 
ŁOMIANEK” w kwocie 246.500,00 zł”, 
- w rozdziale 90095 przenosi się środki w kwocie 30.000,00 zł z § 4210 do § 4300 w ramach 
Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego – 2022 rok (załącznik do uzasadnienia) 
projekt pn. „Motylówka” oraz przenosi się środki w kwocie 422,00 zł z § 4710 do § 4280 w 
celu zabezpieczenia środków na badania kontrole dla pracowników ICDS. 
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