
ZARZĄDZENIE NR 224/22 

BURMISTRZA BRUS 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 

 

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(tj. Dz.U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.), §14 pkt 1 uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 

30 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 oraz §10  uchwały nr XXXIII/263/22 

Rady Miejskiej w Brusach z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 

 
zarządzam, co następuje: 

 

  § 1 

W uchwale nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej  

na rok 2022 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: 

1. W planie dochodów budżetu gminy:  

a) zwiększa się dochody o kwotę 153,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszego zarządzenia,  

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 106.393.960,95 zł, w tym:  

- dochody bieżące 100.723.724,03 zł, (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.739.265,64 zł), 

- dochody majątkowe 5.670.236,92 zł, (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.085.749,50 zł). 

2. W planie wydatków budżetu gminy:  

a) zwiększa się wydatki o kwotę 153,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.-2a. do niniejszego zarządzenia,  

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 111.196.322,24 zł, w tym:  

- wydatki bieżące 97.076.714,16 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.272.743,74 zł), 

- wydatki majątkowe 14.119.608,08 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.137.729,84 zł). 

3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 

ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.):  

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 153,50 zł, plan dochodów po zmianach wynosi 1.136.298,14 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 3. do zarządzenia, 

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 153,50 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 1.136.298,14 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 4. do zarządzenia.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Brus 

/-/ dr inż. Witold Ossowski 


