
Zarządzenie nr 35/2028

Wójta Gminy Rewal

z dnia 13.03.2023 roku

w sprawie zmlany budżetu Gminy Rewal
Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansachpublicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,zm: 2019 poz.1649, zm. z 2020, poz.284, 374, 568,695, 1175, zm. z 2021 poz.305) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 ( Dz.U. z 2022 rpoz.583 ) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tegopaństwa, art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwastałego dla gospodarstw domowych ( Dz, U. z 2022 poz. 2236) zarządzam, co następuje:

5 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.142.00 zi
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

5 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.142,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

5 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
5 4. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

Wójt Gm Rewal

KonstantyT HOWquski
)(nartami 7' ar: ().v'werimw

Sporządził:

Beata Zoła



Uzasadnienie

Do wlaściwości Wójta Gminy Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy

związanych ze zmianą kwot:

1. Zwiększono dochody :) kwotę ogółem 40.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

o na podstawie art. 4-31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

› zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie źródeł ciepla w związku z sytuacją na rynku paliw wyplacane przez gminy, stalego

dla gospodarstw domowych,

Z. Zwiększonowydatki o kwotę Ogólem 40.142,00 zl, zgodnie z zalacznikiem nr 2

do niniejszego zarządzenia, w tym:

o na podstawie art. 4-31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

0 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniachw

zakresie źródel ciepla w zwiazku z sytuacją na rynku paliw wypłacane przez gminy, stałego

dla gospodarstw domowych,

. na podstawie wniosków kierownikówjednostek podległychGminie Rewal oraz wniosków

kierowników referatówUrzędu Gminy Rewal,



Załącznik nr1 Po zmianie
Rozdzial

Przed zmianą

rod Funduszu Pomucy na Nnansowanie lub
dofinansowanie zadań biezącycłi w zakresie pomocy
obywaielumUkminy

rodki : Funduszu Pomucy na Enansowanie lub
dofinansawanie zadań bieżących w zakresie pomocy 10 200.00 5 202,00 15 402.00

obywatelomUkrainy
Środki z Funduszu Frzecmdziaiania COVID—19 na
«nansowanie lub dofinansowanie realizacjizadań
związanym z przeciwdziaianiemcomme

22 440.00 22 440.00

sowanie lubŚrodki : Funduszu anocyna iinan
dońnansowanie zadań bmcycn w zakresie pomncy 13 000,00 9 000,00 22 000.00

obywaielumUkrainy

r Razem: 52 572 447.00] 4014200 02 612 589.03
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Załącznik nr 2

Przed zmianą Po zmianie

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelomUkmmy

przebywającym na terytorium RP

22 440,00
Świadaema społeczne
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelomUkminy

przebywającym na terytoriumRP
15 402.00

22 000,00Śniadania spoleczne wypłaecan obywalelomUkrany
'
13 000 00

plzebywającym na terytorium RP

Razem: 71 469 140,69 40 142,00 71 509 ZEZGSJ
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