ZARZĄDZENIE NR 58/2022
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), na podstawie § 15 ust. 4 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
261/XXXIV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, oraz § 9 pkt 7 uchwały nr
285/XXXVII/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej na 2022 rok w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)
zarządzam. co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
1. Wprowadza się zwiększenie w planie dochodów - dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 3.722 zł
z przeznaczeniem na:
a) zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) - 662 zł
b) środki na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - środki na wypłatę jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - 3.060 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
1. Wprowadza się zwiększenie w planie wydatków
z przeznaczeniem na:

- wydatki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.722 zł

a) zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) - 662 zł
b) środki na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - środki na wypłatę jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania - 3.060 zł.
§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 27.217.105,87 zł, w tym dochody
bieżące 22.784.830,37 zł, dochody majątkowe 4.432.275,50 zł, po stronie wydatków 31.589.249,87 zł w tym
wydatki bieżące 22.501.237,87 zł, wydatki majątkowe 9.088.012 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.372.144 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.372.144 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.142.082 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1.006.594 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego
z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 712.206 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężych budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 511.262 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Tomasz Czechowski
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ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 58/2022 Z DNIA 16.05.2022 R.
Dział

Rozdział

Paragraf

852
85295
0970

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Pomoc społeczna

946 495,00

3 722,00

950 217,00

Pozostała działalność

495 294,00

3 722,00

499 016,00

33 702,00

3 722,00

37 424,00

27 213 383,87

3 722,00

27 217 105,87

Wpływy z różnych dochodów
Razem:

BeSTia
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ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 58/2022 Z DNIA 16.05.2022 R.
Dział

Rozdział

Paragraf

852

Treść

Przed zmianą

Pomoc społeczna

Zmiana

Po zmianie

1 817 284,00

3 722,00

1 821 006,00

Pozostała działalność

512 259,00

3 722,00

515 981,00

3110

Świadczenia społeczne

502 471,00

3 662,00

506 133,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

60,00

60,00

31 585 527,87

3 722,00

31 589 249,87

85295

Razem:

BeSTia
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