
ZARZĄDZENIE NR 124/FIN/2022 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 11 maja 2022 r. 

w sprawie  zmiany budżetu gminy na  2022 r. 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 
DZ.U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927,1981,2270, Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 655) zarządza się co 
następuje: 

§ 1.1.  Zwiększa się dochody o kwotę  
z tego :   
na zadania zlecone w  35 679,92 
750-75011-2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  
 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
 (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)  
 ustawami (dotacja z przeznaczeniem na uzupełnienie  
 dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2022 r.,  
 wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,  
 ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach  
 osobistych) 6 519,92 
   
na zadania własne w   
852-85295-2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na  
 realizację własnych zadań bieżących gmin   
 (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  
 (dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie   
 zadań wynikających z programui wieloletniego  
 "Senior+" na lata 2021-2025) 29 160,00 
   
2.  Zmniejsza się dochody o kwotę 15 714,00 
z tego :   
na zadania zlecone w   
852-85203-2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na  
 realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
 (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)  
 ustawami (dotacja z przeznaczeniem na finansowanie  
 działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami  
 psychicznymi - działalność ośrodków wsparcia) 15 714,00 
   
3. Dochody zwiększyły się o kwotę ogółem 19 965,92 
   
§2.1. Zwiększa  się wydatki o kwotę 35 679,92 
z tego:   
na zadania zlecone w   
750-75011-4010-02 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 519,92 
   
na zadnia własne w    
852-85295-2360-02 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu  
 terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na   
 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
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 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność  
 pożytku publicznego  
 (finansowanie działalności Klubu "Senior+" - z dotacji) 29 160,00 
   
2. Zmniejsza  się wydatki o kwotę 15 714,00 
z tego:   
na zadania zlecone w   
852-85203-2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu  
 terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy,  
 na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
 zleconych do realizacji organizacjom  
 prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 714,00 
   
3. Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem 19 965,92 
   
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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