
     BURMISTRZ 
WŁADYSŁAWOWA 

 
ZARZADZENIE NR 131/2022 

BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA 
z dnia 28 lipca 2022 roku 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 
 
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.poz.305 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
Władysławowa nr XLII/764/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Władysławowo na 2022 rok 
 

Burmistrz Władysławowa 
zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.006.177,00 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi   164.612.636,44 zł, w tym: 
 - dochody bieżące w wysokości       115.947.933,44 zł 
 - dochody majątkowe w wysokości   48.664.703,00 zł 

 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.006.177,00 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 213.017.368,44 zł, w tym: 
 - wydatki bieżące w wysokości        115.660.988,44 zł 
 - wydatki majątkowe w wysokości    97.356.380,00 zł 

  
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 
 
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 1.006.177,00 zł zgodnie z: 
 
 zgodnie z zawartą nr 255/UM/DZ/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP (Jastrzębia 
Góra, Karwia, Władysławowo) w kwocie 3.300,00 ( rozdział 75495-2700) 
 
FUNDUSZ POMOCOWY – Ukraina 
 

 pismo od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.22.2.2022.MJ z dnia 27 lipca 2022 r. o 
zwiększeniu planu finansowego na Fundusz Pomocy na realizację zadania pn. „Wypłata 
świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w 
kwocie  700.000,00 zł (rozdział 85295-3280) 
 

 pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 18 lipca 2022 roku nr ST3.4752.5.2022.g w sprawie 
wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 
302.877,00 ł (rozdział 80195 – 2100) 
 
 

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb. 
 
W związku z powyższym dokonanie zmian jest w pełni zasadne. 
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