
ZARZĄDZENIE  Nr 8 /2018 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie 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; poz.1693; poz.1669) 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.  

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

 

1) W Dziale 750 Administracja publiczna 

rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

z paragrafu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

przenosi się kwotę 5 000,00 zł 

do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

do rozdziału  75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 4 000,00 zł 

2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale  80104 Przedszkola 

z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

przenosi się kwotę 5 900,00 zł 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 4 000,00 zł 

3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 

z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

przenosi się kwotę 2 750,00 zł 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 2 750,00 zł 
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§ 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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