
ZARZĄDZENIE NR 135/FIN/2022 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 23 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 

Na podstawie art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r.poz.583 ze zm.) w związku z §20 
pkt 7 Uchwały Nr XLIII/501/21Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok 

zarządza się, co następuje: 
         
  §1.Zwiększa się dochody o kwotę     745 616,75 
z tego:         
na zadania własne        
758-75814-2700 środki na dofinansowanie własnych zadań    
  bieżących gmin,powiatów (związków gmin,   
  związków powiatowo -gminnych,związków   
  powiatów),samorządów województw,pozyskane   
  z innych źródeł       
  (realizacja zadań związanych z kształceniem,   
  wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami   
  będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy) 135 674,00 
         
na zadania zlecone w       
750-75095-0970 wpływy z różnych dochodów     
  (wykonanie zdjęć osobom wystawiającym PESEL   
  art.5 specustawy)     12 222,75 
754-75495-0970 wpływy z różnych dochodów     
  (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego   
  wyżywienia art.12 ust.1 pkt 1-2 specustawy)  537 720,00 
855-85595-0970 wpływy z różnych dochodów     
  (świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy) 60 000,00 
         
§ 2. Zwiększa  się wydatki o kwotę     745 616,75 
z tego:          
na zadania własne        
801-80195-4110 składki na ubezpieczenia społeczne    
  (realizacja zadań związanych z kształceniem,   
  wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami   
  będącymi obywatelami Ukrainy art.50     
  specustawy) (szkoła nr 1)    19 166,00 
801-80195-4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz    
  Solidarnościowy      
  (realizacja zadań związanych z kształceniem,   
  wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami   
  będącymi obywatelami Ukrainy art.50     
  specustawy) (szkoła nr 1)    2 746,00 
801-80195-4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot   
  zatrudniający      
  (realizacja zadań związanych z kształceniem,   
  wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami   
  będącymi obywatelami Ukrainy art.50     
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  specustawy) (szkoła nr 1)    1 681,00 
801-80195-4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli    
  (realizacja zadań związanych z kształceniem,   
  wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami   
  będącymi obywatelami Ukrainy art.50     
  specustawy) (szkoła nr 1)    112 081,00 
         
         
na zadania zlecone w       
750-75095-4300 zakup usług pozostałych     
  (wykonanie zdjęć osobom wystawiającym PESEL   
  art.5 specustawy)     12 222,75 
754-75495-4210 zakup materiałów i wyposażenia     
  (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego   
  wyżywienia art.12 ust.1 pkt 1-2 specustawy)  222 441,00 
754-75495-4300 zakup usług pozostałych     
  (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego   
  wyżywienia art.12 ust.1 pkt 1-2 specustawy)  315 279,00 
855-85595-3110 świadczenia społeczne     
  (świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy)(OPS) 58 200,00 
855-85595-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników    
  (świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy)(OPS) 1 084,00 
855-85595-4110 składki na ubezpieczenia społeczne    
  (świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy)(OPS) 190,00 
855-85595-4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz    
  Solidarnościowy      
  (świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy)(OPS) 26,00 
855-85595-4300 zakup usług pozostałych     
  (świadczenia rodzinne art.26 ust.1 pkt1 specustawy)(OPS) 500,00 
         
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
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