
ZARZĄDZENIE  Nr 306/2018 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian budżetu na 2018 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. 

poz.1875;poz.2232: z 2018 r. poz.130) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( 

Dz. U z 2017 r, poz. 2077) i § 12 pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2017 r. Nr XLIII/224/17 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2018 r. Burmistrz Tułowic zarządza, co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2018 r. podjęty uchwałą Nr XLIII/224/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 

grudnia 2017 r. w następujący sposób: 

 

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu: 

1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych  

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 44 720,52 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.3111.1.47.2018..EA z 24.05.2018r – 

zwiększenie dotacji celowej na  wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 

przypadku szkół prowadzonych  przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 44 720,52 zł  

§ 2. 

Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków 

bieżących: 

1) W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

rozdziale  75412 Ochotnicze straże pożarne 

z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 10 000,00 zł 

do paragrafu 4260 Zakup energii 

przenosi się kwotę 10 000,00 zł 

2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80101 Szkoły podyplomowe 
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z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

przenosi się kwotę 3 784,58 zł  

do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 3 784,58 zł 

3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

przenosi się kwotę 2 760,83 zł  

do paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy 

przenosi się kwotę 2 760,83 zł 

4) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale  80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 

z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

przenosi się kwotę 526,36 zł  

do paragrafu 4260 Zakup energii 

przenosi się kwotę 526,36 zł 

5) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale  80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 

ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 

z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

przenosi się kwotę 386,73 zł  

do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 386,73 zł 

6) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale  85401 Świetlice szkolne 

z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

przenosi się kwotę 631,60 zł  

do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 631,60 zł 

Po uwzględnieniu  zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, budżet gminy 

Tułowice przedstawia się następująco: 

DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE 18 020 150,38 zł 

 Zwiększenia 44 720,52 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 18 064 870,90 zł 
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 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 746 466,00 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 20 811 336,90 zł 

 PRZYCHODY 1 245 059,77 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 22 056 396,67 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 16 393 022,15 zł 

 Zwiększenia 44 720,52 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 16 437 742,67 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 4 482 654,00 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM 20 920 396,67 zł 

 ROZCHODY 1 136 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 22 056 396,67 zł 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w 

Tułowicach i w BIP. 

Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski 
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