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Zarz�dzenie Nr  1/2010 
Wójta Gminy TUŁOWICE 

z dnia 17 grudnia 2010r.  
 
 
 

w sprawie: zmian  bud�etu   Gminy Tułowice na 2010r. 
 

 
  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr153, poz.1271, 
Nr214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r NR 102 poz.1055, Nr 116 
poz.1203; z 2005  Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r  Nr 17 poz.128,  Nr 181 poz.1337; z 
2007r  Nr 48 poz.327 , Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 ; z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 
poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010 Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) i 
art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych  ( Dz. U z 2009r Nr 157 
poz.1240:z 2010 r. Nr 28, poz.146,Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620 )  Wójt Gminy 
zarz�dza co nast�puje : 
 
§ 1. Zmienia si� bud�et  Gminy Tułowice na 2010r. przyj�ty uchwał� Nr XXVIII/209/09 Rady 
      Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009r. w nast�puj�cy sposób : 
 
A/Zmniejsza si� dochody bie��ce bud�etu : 
 
    1) W Dziale                                                 852        -  Pomoc społeczna  
         rozdziale                                                85216    -  Zasiłki stałe 
         paragrafie                                               2030      -   Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 
                                                                                          pa�stwa na realizacj� własnych zada� 
                                                                                          bie��cych gminy ( zwi�zków gmin) 
                                                                                          zmniejsza si� o kwot�  4 000,00 zł 
 
Pismo Opolskiego Urz	du Wojewódzkiego Wydział Finansów i Bud
etu z 30.11.2010r Nr FB.I.ŁK-3011-2/95/10  
Zmniejszenie dotacji  po bie
 �cej analizie potrzeb finansowych w zakresie pomocy społecznej . 
 
 
Ogółem zmniejsza si� dochody bie��ce bud�etu  o kwot� 4 000,00 zł 
 
B/ Zmniejsza si� wydatki bie��ce bud�etu : 
 
    1) W Dziale                                                   852        -  Pomoc społeczna  
         rozdziale                                                  85216    -  Zasiłki stałe 
         paragrafie                                                 3110      -   �wiadczenia społeczne  
                                                                                             zmniejsza si� o kwot�  4 000,00 zł 
 
  
Ogółem zmniejsza si� wydatki bie��ce bud�etu o kwot�   4 000,00 zł 
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Po uwzgl�dnieniu zmian  bud�etu , po stronie dochodów i wydatków bie��cych , bud�et 
przedstawia si� nast�puj�co: 
 
DOCHODY BIE��CE                                                       11 557 105,05  zł 
Zwi�kszenia                                                                                           0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                                  4 000,00  zł 
RAZEM DOCHODY BIE ��CE                                       11 553 105,05 zł 
DOCHODY MAJ

�
TKOWE                                                2 810 366,22 zł 

DOCHODY OGÓŁEM                                                      14 363 471,27 zł 
PRZYCHODY                                                                       2 021 585,78 zł 
 
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM                         16 385 057,05 zł 
 
WYDATKI BIE ��CE                                                        10 995 003,05 zł 
Zwi�kszenia                                                                                           0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                                   4 000,00 zł 
RAZEM WYDATKI BIE ��CE                                         10 991 003,05 zł 
WYDATKI MAJ

�
TKOWE                                                  4 569 054,00 zł 

WYDATKI OGÓŁEM                                                        15 560 057,05 zł 
ROZCHODY                                                                             825 000,00 zł 
 
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                             16 385 057,05 zł 
 
 
 
§ 2. Dokonuje si� zmian mi�dzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu  po stronie  
        wydatków bie��cych : 
 
       1) W Dziale                                      710     -   Działalno�� usługowa 
            rozdziale                                     71004 -   Plany zagospodarowania przestrzennego  
            z paragrafu                                   4300  -   Zakup usług pozostałych  
                                                                               przenosi si� kwot�   1 900,00 zł 
            do paragrafu                               3030  -   Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                                przenosi si� kwot�  1 900,00 zł 
 
        2) W Dziale                                     750      -   Administracja publiczna  
             rozdziale                                   75022   -   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 
             z paragrafu                                 4740    -   Zakup materiałów papierniczych  do sprz�tu 
                                                                                drukarskiego i urz�dze� kserograficznych  
                                                                                przenosi si� kwot�   1 000,00 zł 
            z paragrafu                                  4700    -   Szkolenia pracowników nie b�d�cych członkami  
                                                                                 korpusu słu�by cywilnej  
                                                                                 przenosi si� kwot�      500,00 zł 
            z paragrafu                                  4300    -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                  przenosi si� kwot�     500,00 zł 
            z paragrafu                                  4040    -    Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
                                                                                  przenosi si� kwot�     300,00 zł 
            do paragrafu                              3030    -    Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                                  przenosi si� kwot�    2 300,00 zł 
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             z paragrafu                                 4110     -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                   przenosi si� kwot�        20,00 zł 
             do paragrafu                             4120     -    Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                   przenosi si� kwot�        20,00 zł 
 
         3) W Dziale                                     750       -   Administracja publiczna  
              rozdziale                                   75023    -   Urz�dy gmin ( miast i miast na prawach  
                                                                                   powiatu)   
              z paragrafu                                 4260     -   zakup energii 
                                                                                   przenosi si� kwot�     2 000,00 zł 
              do paragrafu                             4120     -   Składki na Fundusz Pracy 
                                                                                   przenosi si� kwot�     2 000,00 zł 
 
           4)W Dziale                                    750       -   Administracja publiczna  
               rozdziale                                   75023   -   Urz�dy gmin ( miast i miast na prawach 
                                                                                   powiatu)     
               z paragrafu                                 4210    -    Zakup materiałów i wyposa�enia  
                                                                                    przenosi si� kwot�     2 500,00 zł 
               do paragrafu                             4430    -    Ró�ne opłaty i składki  
                                                                                    przenosi si� kwot� 1 000,00 zł 
               do paragrafu                              4700   -    Szkolenia pracowników nie b�d�cych  
                                                                                    członkami korpusu słu�by cywilnej  
                                                                                    przenosi si� kwot�   500,00 zł 
               do rozdziału                              75022  -     Rady gmin ( miast i miast na prawach 
                                                                                    powiatu)     
               do paragrafu                              3030   -     Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                                     przenosi si� kwot� 1 000,00 zł   
 
          5) W Dziale                                      751     -     Urz�dy  naczelnych organów władzy 
                                                                                     pa�stwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 
                                                                                     s�downictwa  
               rozdziale                                     75109  -    Wybory do rad gmin , rad powiatów i 
                                                                                     sejmików województw, wybory wójtów ,  
                                                                                    burmistrzów i prezydentów miast oraz 
                                                                                    referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie  
              z paragrafu                                   4300-       Zakup usług pozostałych  
                                                                                   przenosi si� kwot�   374,68 zł 
              z paragrafu                                   4410 -      Podró�e słu�bowe krajowe  
                                                                                    przenosi si� kwot�  139,28 zł 
              z paragrafu                                   3030 -      Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                                    przenosi si� kwot�   5,98 zł 
              z paragrafu                                   4170 -      Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                    przenosi si� kwot�   0,60 zł 
              z paragrafu                                   4120 -       Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                    przenosi si� kwot�   45,81 zł 
              z paragrafu                                   4110 -       Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                     przenosi si� kwot� 280,03 zł     
           do paragrafu                                  4210 -       Zakup materiałów i wyposa�enia  
                                                                                     przenosi si� kwot�  846,38 zł            
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         6) W Dziale                                      801     -  O�wiata i wychowanie 
              rozdziale                                     80101 -  Szkoły  podstawowe  
              z paragrafu                                  4010   -   Wynagrodzenia osobowe pracowników 
                                                                                  przenosi si� kwot�  4 225,00 zł 
             do paragrafu                                4360  -   Opłaty z tytułu zakupu usług 
                                                                                  telekomunikacyjnych �wiadczonych w  
                                                                                  ruchomej publicznej sieci telefonicznej  
                                                                                  przenosi si� kwot�    643,00 zł 
             do paragrafu                                4410   -   Podró�e słu�bowe krajowe 
                                                                                   przenosi si� kwot�   450,00 zł 
             do paragrafu                                4430   -   Ró�ne opłaty i składki 
                                                                                   przenosi si� kwot�  3 079,00 zł 
              do paragrafu                               4700   -   Szkolenia pracowników  nie b�d�cych 
                                                                                   członkami korpusu słu�by cywilnej  
                                                                                   przenosi si� kwot�        53,00 zł 
 
           7) W Dziale                                     801     -   O�wiata i wychowanie  
                rozdziale                                   80110  -   Gimnazja  
                z paragrafu                                 4260   -    Zakup energii  
                                                                                    przenosi si� kwot�   226,00 zł 
                do paragrafu                             4700   -    Szkolenia pracowników nie b�d�cych  
                                                                                    członkami korpusu słu�by cywilnej   
                                                                                    przenosi si� kwot�   126,00 zł 
                do paragrafu                             4750   -    Zakup akcesoriów komputerowych , w tym  
                                                                                    programów i licencji  
                                                                                    przenosi si� kwot�   100,00 zł. 
 
            8) W Dziale                                   801      -    O�wiata i wychowanie 
                 rozdziale                                  80101  -    Szkoły podstawowe 
                 z paragrafu                                4260   -     Zakup energii 
                                                                                     przenosi si� kwot�  3 935,00 zł 
                 do rozdziału                            80113  -      Dowo�enie uczniów do szkół 
                 do paragrafu                           4300    -     Zakup usług pozostałych  
                                                                                     przenosi si� kwot�  3 935,00 zł    
 
               9)W Dziale                                 852      -     Pomoc społeczna  
                   rozdziale                                85214  -     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
                                                                                     ubezpieczenia emerytalne i rentowe( zadania  
                                                                                     własne)       
                  z paragrafu                              3110    -     �wiadczenia społeczne    
                                                                                     przenosi si� kwot�   2 160,00 zł 
                  do rozdziału                           85295  -      Pozostała działalno�� 
                  do paragrafu                          4210   -       Zakup materiałów i wyposa�enia  
                                                                                      przenosi si� kwot�  2 160,00 zł 
 
             10) W Dziale                                852     -      Pomoc społeczna  
                    rozdziale                               85219 -      O�rodki pomocy społecznej ( zadania własne) 
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                    z paragrafu                             4010   -      Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                      przenosi si� kwot�  10 000,00 zł 
 
                    do paragrafu                         4110   -      Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                      przenosi si� kwot�       510,00 zł 
                    do paragrafu                         4210   -      Zakup materiałów i wyposa�enia  
                                                                                      przenosi si� kwot�      9 000,00 zł 
                    do paragrafu                         4300   -      Zakup usług pozostałych  
                                                                                      przenosi si� kwot�        490,00 zł 
 
                 11) W Dziale                              852    -      Pomoc społeczna  
                      rozdziale                               85212-      

�
wiadczenia rodzinne , �wiadczenia z  

                                                                                      funduszu alimentacyjnego  oraz składki na 
                                                                                      ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  
                                                                                      ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)  
                     z paragrafu                             4010   -     Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                      przenosi si� kwot�   2 650,00 zł 
                     z paragrafu                             4110   -      Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                                       przenosi si� kwot�  1 500,00 zł 
                     do paragrafu                          3110   -      

�
wiadczenia społeczne  

                                                                                       przenosi si� kwot�  4 150,00 zł 
                        
       
                 12) W Dziale                             854        -   Edukacyjna opieka wychowawcza 
                      rozdziale                              85401    -   

�
wietlice szkolne  

                     z paragrafu                            3020      -   Wydatki osobowe nie zaliczane do  
                                                                                      wynagrodze�  
                                                                                      przenosi si� kwot�   198,00 zł 
                     z paragrafu                             4010     -   Wynagrodzenia osobowe pracowników 
                                                                                      przenosi si� kwot�  492,00 zł 
                     z paragrafu                             4040     -    Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
                                                                                      przenosi si� kwot�  748,00 zł 
                    do paragrafu                          4110     -   Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                      przenosi si� kwot�  1 438,00 zł  
      
 
 
                                                                                                         
 
§ 3. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania                                      
  
 
 
 
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Tułowice  
 
                                                                                                               Wiesław Plewa 


