
                           
 

Zarządzenie Nr  77 /2011 
Wójta Gminy TUŁOWICE 
z dnia  05 grudnia  2011r.  

 
 
 

w sprawie: zmian  w  budżecie    Gminy Tułowice na 2011r. 
 
 

 
  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr153, poz.1271, 
Nr214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r NR 102 poz.1055, Nr 116 
poz.1203; z 2005  Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r  Nr 17 poz.128,  Nr 181 poz.1337; z 
2007r  Nr 48 poz.327 , Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 ; z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 
poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010 Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, z 
2011 r. Nr 40 poz.230, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281) i art. 257   
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych ( Dz. U z 2009r Nr 157 poz.1240:z 2010 r. 
Nr 28, poz.146,Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620; Nr 238 poz.1578; Nr 257 , 
poz.1726, Nr 201 ,poz.1183 )  i § 13  pkt.2  uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010r. 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2011r.  Wójt Gminy 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                                              4040   -   Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
                                                                                           przenosi się kwotę    26,04 zł 
          do paragrafu                                           4120   -   Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                           przenosi się kwotę    26,04 zł  
      
     2) W Dziale                                                   750     -   Administracja publiczna 
          rozdziale                                                  75023 -   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach  
                                                                                           powiatu    
         z paragrafu                                                 4170  -    Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                            przenosi się kwotę    2 600,00 zł 
         do paragrafu                                             4110  -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                            przenosi się kwotę    2 600,00 
         z paragrafu                                                 4260  -    Zakup energii 
                                                                                           przenosi się kwotę     2 400,00 zł 
         do paragrafu                                             4110  -   Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                                           przenosi się kwotę     2 400,00 zł    
         z paragrafu                                                  4210  -   Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                            przenosi się kwotę   300,00 zł 
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         do paragrafu                                               4350  -  Zakup usług dostępu do sieci Internet 
                                                                                            przenosi się kwotę    100,00 zł 
         do paragrafu                                                4370  - Opłaty z tytułu zakupu usług 
                                                                                            telekomunikacyjnych  świadczonych 
                                                                                            w stacjonarnej publicznej sieci 
                                                                                            telefonicznej     
                                                                                            przenosi się kwotę   200,00 zł  
 
     3) W Dziale                                                      801     - Oświata i wychowanie  
          rozdziale                                                     80101 – Szkoły podstawowe 
          z paragrafu                                                   4010  -  Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                             przenosi się kwotę  4 210,00 zł 
          z paragrafu                                                   4110  -   Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                             przenosi się kwotę  2 834,00 zł 
          z paragrafu                                                   4120  -  Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                             przenosi się kwotę     654,00 zł 
          z paragrafu                                                   4170  -   Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                             przenosi się kwotę     820,00 zł 
          z paragrafu                                                   4260  -   Zakup energii  
                                                                                              przenosi się kwotę  1 006,00 zł 
          z paragrafu                                                   4410  -   Podróże służbowe krajowe 
                                                                                              przenosi się kwotę     500,00 zł 
          z paragrafu                                                   4430  -   Różne opłaty i składki  
                                                                                              przenosi się kwotę     425,00 zł 
          z paragrafu                                                   4610  -   Koszty postępowania sądowego i  
                                                                                              prokuratorskiego   
                                                                                              przenosi się kwotę        59,00 zł 
 
          do paragrafu                                               3020  -   Wydatki osobowe nie zaliczane do  
                                                                                              wynagrodzeń   
                                                                                              przenosi się kwotę    1 282,00 zł 
          do paragrafu                                               4210  -   Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                              przenosi się kwotę    3 238,00 zł 
          do paragrafu                                               4270  -   Zakup usług remontowych  
                                                                                              przenosi się kwotę       300,00 zł 
          do paragrafu                                               4280  -   Zakup usług zdrowotnych  
                                                                                              przenosi się kwotę         10,00 zł 
          do paragrafu                                               4300  -   Zakup usług pozostałych  
                                                                                              przenosi się kwotę    5 145,00 zł 
          do paragrafu                                               4350  -   Zakup usług dostępu do sieci Internet 
                                                                                              przenosi się kwotę      520,00 zł 
          do paragrafu                                               4360  -   Opłaty z tytułu zakupu usług 
                                                                                              telekomunikacyjnych  świadczonych w  
                                                                                              stacjonarnej publicznej sieci  
                                                                                              telefonicznej  
                                                                                              przenosi się kwotę       13,00 zł 
 
       4) W Dziale                                                    801     -  Oświata i wychowanie  
            rozdziale                                                   80110 -  Gimnazja  
            z paragrafu                                                 4010  -   Wynagrodzenia osobowe pracowników 
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                                                                                             przenosi się kwotę    13 112,00 zł 
          z paragrafu                                                  4110  -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                              przenosi się kwotę   15 082,00 zł 
          z paragrafu                                                   4120 -    Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                              przenosi się kwotę    4 399,00 zł 
          z paragrafu                                                   4260 -    Zakup  energii  
                                                                                              przenosi się kwotę    6 000,00 zł 
          z paragrafu                                                   4280 -    Zakup usług zdrowotnych  
                                                                                              przenosi się kwotę       337,00 zł 
          z paragrafu                                                   4370 -    Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  
                                                                                              świadczonych  w stacjonarnej  publicznej 
                                                                                              sieci telefonicznej   
                                                                                              przenosi się kwotę    300,00 zł   
          z paragrafu                                                   4410  -    Podróże służbowe krajowe 
                                                                                               przenosi się kwotę   705,00 zł 
 
         do paragrafu                                                3020  -    Wydatki osobowe nie zaliczane do  
                                                                                               wynagrodzeń    
                                                                                               przenosi się kwotę   5 814,00 zł 
         do paragrafu                                                4210  -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                               przenosi się kwotę 29 754,00 zł   
         do paragrafu                                                4300  -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                               przenosi się kwotę   4 000,00 zł 
         do paragrafu                                                4350  -    Zakup usług dostępu do sieci Internet  
                                                                                               przenosi się kwotę      367,00 zł 
 
     5) W Dziale                                                      801     -    Oświata i wychowanie  
          rozdziale                                                     80113 -    Dowożenie uczniów do szkół 
          z paragrafu                                                   4300  -     Zakup usług pozostałych  
                                                                                                przenosi się kwotę   10 102,00 zł 
         do rozdziału                                                 80101 -     Szkoły podstawowe 
         do paragrafu                                                4210   -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                                przenosi się kwotę   10 102,00 zł 
 
      6) W Dziale                                                     801      -    Oświata i wychowanie  
           rozdziale                                                    80104  -    Przedszkola 
           z paragrafu                                                  4430   -    Różne opłaty i składki  
                                                                                                przenosi się kwotę      647,00 zł 
           do paragrafu                                              4210   -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                                przenosi się kwotę      647,00 zł 
    
           z paragrafu                                                  4300   -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                                przenosi się kwotę    2 500,00 zł 
           do paragrafu                                              4210   -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                                przenosi się kwotę       500,00 zł 
           do paragrafu                                              4260   -    Zakup energii  
                                                                                                przenosi się kwotę    2 000,00 zł 
 
           z paragrafu                                                  4040    -   Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
                                                                                                przenosi się kwotę    1 986,00 zł 
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          do paragrafu                                             4210    -  Zakup materiałów i  wyposażenia  
                                                                                             przenosi się kwotę   1 986,00 zł 
 
          z paragrafu                                                 4280    -  Zakup usług zdrowotnych  
                                                                                            przenosi się kwotę      649,00 zł 
         do paragrafu                                              4210    - Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                            przenosi się kwotę      649,00 zł 
 
         z paragrafu                                                  4410    -  Podróże służbowe krajowe 
                                                                                             przenosi się kwotę     350,00 zł 
         do paragrafu                                              4350    -  Zakup usług dostępu do sieci Internet 
                                                                                             przenosi się kwotę     200,00 zł 
         do paragrafu                                              4360    -  Opłaty z tytułu zakupu usług 
                                                                                             telekomunikacyjnych  świadczonych w 
                                                                                             w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  
                                                                                             przenosi się kwotę       50,00 zł  
         do paragrafu                                              4370    -  Opłaty z tytułu zakupu usług 
                                                                                             telekomunikacyjnych  świadczonych   
                                                                                             w stacjonarnej  publicznej sieci  
                                                                                             telefonicznej   
                                                                                             przenosi się kwotę   100,00 zł. 
 
       7) W Dziale                                                   854     -   Edukacyjna opieka wychowawcza 
            rozdziale                                                  85401 -   Świetlice szkolne  
            z paragrafu                                                3020  -    Wydatki osobowe nie zaliczane do 
                                                                                              wynagrodzeń      
                                                                                              przenosi się kwotę        2,00 zł 
           z paragrafu                                                4010   -    Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                              przenosi się kwotę      53,00 zł 
           z paragrafu                                                4110   -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                              przenosi się kwotę  1 104,00 zł 
          do paragrafu                                             4240   -    Zakup pomocy naukowych , 
                                                                                              dydaktycznych i książek  
                                                                                               przenosi się kwotę  1 159,00 zł  
                                                                                                                                                                             
                                                
                                                                                                                                      
             
                 
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w 
             Urzędzie Gminy w Tułowicach  i w BIP.                                     
  
 
 
 
                                                                                                           


