
UCHWAŁA  Nr.......... 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia................ r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. 

Na podstawie art. 18 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) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U z 2017 r. poz.2077 z 2018 r; poz.1000,poz.62, poz.1366, poz.1693,poz.1669 ) Rada Miejska w Tułowicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2018 r. podjęty uchwałą Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w 

następujący sposób: 

 

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu : 

1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie (UM) 

rozdziale 80195 Pozostała działalność 

paragrafie 2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych  
związków powiatów ),samorządów województw  
pozyskane z innych źródeł 
zwiększa się o kwotę 4 020,00 zł 

2)W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80104 Przedszkola (UM) 

paragrafie 0830 Wpływy z usług 
zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł 

3)W Dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem. 

rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

paragrafie 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 
zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 20 020,00 zł 

B/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu: 

1) W Dziale 600 Transport i łączność 

rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 
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paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych ) 
zmniejsza się o kwotę 8 777,00 zł 

Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 8 777,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ,Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.25.2018.UP  

z 30.11.2018r – zmniejszenie dotacji celowej zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach programu 

wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 „ Zmniejszenie 

dofinansowania ul. Szkolnej w Tułowicach  

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80195 Pozostała działalność (UM) 

paragrafie 4330 Zakup usług  przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego 
zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł  

2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie  

rozdziale 80110 Gimnazja 

paragrafie 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  
zwiększa się o kwotę 5 243,00 zł  

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 11 243,00 zł 

§ 2.  

Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących: 

 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
przenosi się kwotę 4 170,00 zł 

z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 
przenosi się kwotę 1 900,00 zł 

z paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy 
przenosi się kwotę 3 000,00 zł 

Do Działu 801 Oświata i wychowanie 

do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe (PSP) 

do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
przenosi się kwotę 9 070,00 zł 

2) W Dziale 855 Rodzina 

Id: ECCA71F5-4088-4B65-8971-60B3913E838A. Projekt Strona 2



rozdziale 85504 Wspieranie rodziny 

z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
przenosi się kwotę 9 900,00 zł 

z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 
przenosi się kwotę 830,00 zł 

z paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy 
przenosi się kwotę 200,00 zł 

Do Działu 801 Oświata i wychowanie 

do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe (PSP) 

do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
przenosi się kwotę 5 413,00 zł 

do rozdziału 80110 Gimnazja 

do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe  
przenosi się kwotę 5 517,00 zł 

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

bieżących, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: 

 
DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE 18 846 825,92 zł 

 Zwiększenia 20 020,00 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 18 866 845,92zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 212 202,84 zł 

 Zwiększenia 0,00 zł 

 Zmniejszenia 8 777,00zł 

 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 1 203 425,84 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 20 070 271,76 zł 

 PRZYCHODY 1 245 059,77 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 21 315 331,53  zł 

 
WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 17 250 054,94 zł 

 Zwiększenia 11 243,00 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 17 261 297,94 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 918 033,59 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM 20 179 331,53  zł 

 ROZCHODY 1 136 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 21 315 331,53 zł 
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§ 3.  

Zmienia się zapis § 1 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2018 Gminy Tułowice w następujący sposób: 

1) § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 20 070 271,76 zł w tym: 

a) dochody bieżące w wysokości  18 866 845,92 zł, 

b) dochody majątkowe w wysokości  1 203 425,84 zł. 

§ 4.  

Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Tułowice na rok 2018 w następujący sposób: 

1) § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 20 179 331,53 zł w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości  17  261 297,94 zł, 

b) wydatki majątkowe w wysokości  2 918 033,53 zł. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin 
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Tułowice dnia 11.12.2018 r. 

RADA MIEJSKA W TUŁOWICACH 

 

W N I O S E K 

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. i wnioskuję 

o jej uchwalenie. 

U Z A S A D N I E N I E 

Wnioskowane zmiany dotyczą :  

§ 1. 

A/ zwiększenia dochodów bieżących budżetu o kwotę 20 020,00 zł z tytułu: 

- otrzymana refundacja kosztów wymiany Polsko – Niemieckiej na kwotę 4 020,00 zł, 

- zwiększenie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolu w Tułowicach z innych gmin województwa 

Opolskiego o kwotę 6 000,00 zł, 

- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 10 000,00 zł. 

B/ Zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu o kwotę 8 777,00 zł w tym: 

- zmniejszenie dochodów majątkowych zgodnie z otrzymanym pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Opolu -zmniejszenie dofinansowania ul. Szkolnej w Tułowicach. 

C/ Zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 11 243,00 zł w tym : 

- zwiększenie wydatków bieżących budżetu na opłacenie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli 

w innych gminach o kwotę 6 000,00 zł , 

- zwiększenie wydatków na Gimnazjum w Tułowicach o kwotę 5 243,00 zł. 

§ 2. 

W paragrafie 2 dokonano przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami na kwotę 

20 000,00zł. 

Przeniesień dokonano z OPS z zadań własnych na kwotę 20 000,00 zł do PSP do rozdziału 80101 Szkoły 

podstawowe do paragrafu Wynagrodzeń na kwotę 14 483,00 zł oraz do rozdziału 80110 Gimnazja na kwotę 

5 517,00 zł. 

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian został wyprowadzony budżet, który wynosi po stronie dochodów 

i przychodów oraz wydatków i rozchodów 21 315 331,53 zł. 

§3. 

W paragrafie 3 uchwały po dokonanych zmianach wyprowadzono dochody budżetu. 
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§4. 

W paragrafie 4 uchwały po dokonanych zmianach wyprowadzono wydatki budżetu. 

§5. 

W paragrafie 5 uchwały wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Tułowic. 

§6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 
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