
ZARZĄDZENIE  Nr 318/2018 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 12 lipca 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 2018 r. 

poz.994;poz.1000) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r, 

poz. 2077,poz.1000) 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 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, 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 2 687,00 zł 

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-804-1/18 z dnia 9 lipca 2018 r. –dotacja celowa na 

wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego za odbycie cyklu szkoleń. 

2) 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 

zwiększa się o kwotę 481,51 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.3.2018.AS z dnia 09.07.2018 –

zwiększenie dotacji celowej  na 2018 r. z przeznaczeniem  na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych  energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 

realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 3 168,51 zł 

B/Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 
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rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

zwiększa się o kwotę 2 687,00 zł  

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale  85215 Dodatki mieszkaniowe 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 471,88 zł  

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 9,63 zł 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 168,51 zł 

§ 2.  

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

bieżących: 

1) W Dziale 750 Administracja publiczna 

rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

z paragrafu 4420 Podróże służbowe zagraniczne 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł  

z paragrafu 4270 Zakup usług remontowych: 

przenosi się kwotę 3 000,00 zł 

do paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę 5 000,00 zł 

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, oraz zmian 

między rozdziałami i paragrafami budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: 

DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE 18 077 653,40 zł 

 Zwiększenia 3 168,51 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 18 080 821,91 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 746 466,00 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 20 827 287,91 zł 

 PRZYCHODY 1 245 059,77 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 22 072 347,68 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 16 450 525,17 zł 

 Zwiększenia 3 168,51 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 
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 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 16 453 693,68 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 4 482 654,00 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM 20 936 347,68 zł 

 ROZCHODY 1 136 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 22 072 347,68 zł 

§ 2.  

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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