Uchwała Nr XLVII / 372 / 22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2022 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022r. poz. 559, 583 i 1005) , art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały.
§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 950 o kwotę 1.215.365 zł zgodnie z załącznikiem
nr 3 do uchwały.
§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/318/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 22 grudnia
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2022 r. pod nazwą „Przychody i
rozchody budżetu w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/318/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 22 grudnia
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2022 r. pod nazwą „Limity wydatków
Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2022”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku
nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uchwały, budżet gminy kształtuje się następująco:
1/ dochody ogółem – 107.364.603,23 zł.
2/ wydatki ogółem – 119.730.899,87 zł.
3/ deficyt budżetu wyniesie 12.366.296,64 zł i będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie –
8.894.322 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu
wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach w kwocie
3.471.974,64 zł.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Makarewicz
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054
i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655
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