
ZARZĄDZENIE NR 197/FIN/2022 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 

Na podstawie § 20 pkt 1 Uchwały Nr XLIII/501/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok zarządza się, co następuje: 

§1. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę     106 084,39 
z tego:         
na zadania własne w        
630-63001-4300-01 zakup usług pozostałych    12 000,00 
750-75023-4210-07 zakup materiałów i wyposażenia (reprezentacyjne)  3 000,00 
750-75075-4170-01 wynagrodzenia bezosobowe    18 300,00 
750-75075-4300-02 zakup usług pozostałych     
  (promocja gminy (targi, informator turystyczny))  25 000,00 
750-75075-4300-04 zakup usług pozostałych     
  (współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,       
  spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty)      7 784,39 
801-80101-4300 zakup usług pozostałych (szkoła nr 1)   18 000,00 
852-85219-4170 wynagrodzenia bezosobowe (OPS)   6 000,00 
852-85219-4260 zakup energii (OPS)      6 000,00 
900-90095-4300-05 zakup usług pozostałych (inne usługi)   10 000,00 
         
2. Zmniejsza  się wydatki o kwotę     106 084,39 
z tego:          
na zadania własne w        
630-63001-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   
  (zamontowanie przy IT budki nietelefonicznej-       
  nośnik multimedialny)      12 000,00 
750-75023-4300-08 zakup usług pozostałych (reprezentacyjne)  3 000,00 
750-75075-4110-01 składki na ubezpieczenia społeczne   10 000,00 
750-75075-4190 nagrody konkursowe     8 287,00 
750-75075-4210 zakup materiałów i wyposażenia (promocja)  8 000,00 
750-75075-4270 zakup usług remontowych      3 477,20 
750-75075-4380 zakup usług obejmująch tłumaczenia      3 320,19 
750-75095-4300-05 zakup usług pozostałych     
  (monitoring bieżący, konserwacja, przeglądy, demontaż,        
  usługi transportowe i nadzór nad funkcjonowaniem        
  zakupionego sprzętu i materiałów w ramach realizacji       
  projektu "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania       
  i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii)      18 000,00 
801-80101-4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób       
  Niepełnosprawnych (szkoła nr 1)      18 000,00 
852-85219-4300 zakup usług pozostałych (OPS)    6 000,00 
852-85219-4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot   
  zatrudniający (OPS)     6 000,00 
900-90095-4210 zakup materiałów i wyposażenia (gmina)   10 000,00 
         
§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
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