
ZARZĄDZENIE  Nr 332/2018 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 30 sierpnia 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; poz.1349; poz.1432) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( 

Dz. U z 2017 r, poz. 2077, z 2018 r ,poz.1000, poz.62,poz.1366) 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 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej 

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 2 600,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu  Nr FB.I.3111.2.171.2018.AS z dnia 21 sierpnia 

2018r – zmiany w planie dotacji w związku z przeprowadzoną analizą  potrzeb finansowych gminy w zakresie opłacania 

składek  na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększenie dotacji celowej 

2) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

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 11, 000,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 28.08.2018 r. Nr FB.I.3111.2.174.2018 

AZ- zwiększenie dotacji celowej dla gmin  na 2018 r. z przeznaczeniem  na realizację zadań  z zakresu administracji 

rządowej  na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego  oraz zasiłków dla opiekunów.  

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 13 600,00 zł 

B/Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 
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1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej 

paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł  

2) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

Paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł  

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 13 600,00 zł  

§ 2.  

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

bieżących: 

1) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 2 500,00 zł 

do paragrafu 4260 Zakup energii 

przenosi się kwotę 2 500,00 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 18 328 591,98 zł 

 Zwiększenia 13 600,00 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 18 342 191,98 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 355 809.84 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 19 698 001,82 zł 

 PRZYCHODY 1 245 059,77 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 20 943 061,59 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 16 728 215,69 zł 

 Zwiększenia 13 600,00 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 16 741 815,69 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 065 245,90 zł 
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 WYDATKI OGÓŁEM 19 807 061,59 zł 

 ROZCHODY 1 136 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 20 943 061,59 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 

Id: 2795AC58-A614-4394-B1FA-CDA0DBF302A8. Podpisany Strona 3


