
ZARZĄDZENIE  Nr 245/2017 

WÓJTA GMINY TUŁOWICE  

z dnia 12 września 2017 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r. 
poz.446, poz.1579,poz.1948 :z 2017 r. poz.730, poz.935) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach 

publicznych (tj. Dz. U z 2016r, poz. 1870, poz.1948, poz. 1984, poz.2260; z 2017 r poz.191, poz.659, poz.933, 

poz.935, poz.1089, poz.1537, poz.60; poz.1475; poz.1529) i § 12 pkt.2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 19 
grudnia 2016r. Nr XXIX/160/16 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017r. Wójt Gminy zarządza, 

co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2017 r. podjęty uchwała Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 
grudnia 2016 r. w następujący sposób: 

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu: 

1) W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami 

zwiększa się o kwotę 5 744,00 zł 
Pismo  Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu Nr DOP-775-5/17 z dnia 31.08.2017 r. –zwiększenie dotacji 
celowej na wybory uzupełniające do Rady Gminy Tułowice , zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r.  

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 5 744,00 zł 

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami 

zmniejsza się o kwotę 156,07 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  z dnia 16.08.2017 r. Nr FB.I.3111.1.2017.EA – zmniejszenie dotacji celowej   

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale  85215 Dodatki mieszkaniowe 
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paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami 

zmniejsza się o kwotę 156,07 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 sierpnia  2017 r. Nr FB.I.3111.1.2017.EA- zmniejszenie dotacji 

celowej ujętej mylnie jako zwiększenie dotacji celowej (dochody bieżące) w zarządzeniu Nr 242/2017 z 31.08.2017 r. 

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 312,14 zł 

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie 

paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

zwiększa się o kwotę 4 055,00 zł 

paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 117,00 zł 

paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy 

zwiększa się o kwotę 9,00 zł 

paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

zwiększa się o kwotę 882,00 zł 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

zwiększa się o kwotę 250,00 zł 

paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych 

zwiększa się o kwotę 250,00 zł 

paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe 

zwiększa się o kwotę 181,00 zł 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 744,00 zł 

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale  85215 Dodatki mieszkaniowe 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zmniejsza się o kwotę 305,90 zł 

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zmniejsza się o kwotę 6,24 zł 

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 312,14 zł 
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Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, budżet Gminy Tułowice 
przedstawia się następująco: 

DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE 17 332 705,75 zł 

 Zwiększenia 5 744,00 zł 

 Zmniejszenia 312,14 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 17 338 137,61 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 498 642,77 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 17 836 780,38 zł 

 PRZYCHODY 2 520 318,02 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 20 357 098,40 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 15 729 325,54 zł 

 Zwiększenia 5 744,00 zł 

 Zmniejszenia 312,14 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 15 734 757,40 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 726 341,00 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM 19 461 098,40 zł 

 ROZCHODY 896 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 20 357 098,40 zł 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w 
Tułowicach i w BIP. 

Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski  
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