ZAR ZĄD ZENIE Nr 3 9/ 2019
B URMISTR ZA TUŁ O WIC
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu na 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r.
poz.506) 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,poz. 2500, poz.2354;z 2019 r., poz.303, poz.326; poz. 534) i § 12
pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2018 r. Nr III/12/18 w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Tułowice na 2019 r. Burmistrz Tułowic zarządza, co następuje:
§ 1.
Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2019 r., podjęty uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia
17 grudnia 2018 r. w następujący sposób:
A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu:
1) W Dziale

010

Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale

01095

Pozostała działalność

paragrafie

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
zwiększa się o kwotę 33 027,05 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.44.2019.ML z dnia 25.04.2019r
- zwiększenie dotacji celowej na 2019 r z przeznaczeniem na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa opolskiego w I terminie
płatniczym 2019 r. zgodnie z art.8 ust.4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r poz. 1340 z późniejszymi zmianami).

2) W Dziale

751

rozdziale

75109

paragrafie

2010

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
zwiększa się o kwotę 100,00 zł

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-804-I/19 z dnia 12.04.2019 r. zwiększenie dotacji
celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentacji niearchiwalnej z
wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 33 127,05 zł
B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:
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1) W Dziale

010

Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale

01095

Pozostała działalność

paragrafie

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 647,59 zł

paragrafie

4430

Różne opłaty i składki
zwiększa się o kwotę 32 379,46 zł

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
do paragrafu
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
zwiększa się o kwotę 100,00 zł
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 33 127,05 zł
2) W Dziale

751

§ 2.
Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków
bieżących:
1) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

rozdziale

80104

Przedszkola

z paragrafu

4010

do paragrafu

4170

2) W Dziale

852

Wynagrodzenia osobowe pracowników
przenosi się kwotę 10 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe
zwiększa się o kwotę 100,00 zł
Pomoc społeczna

rozdziale

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne)

z paragrafu

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przenosi się kwotę 2 366,00 zł

z paragrafu

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
przenosi się kwotę 3 634,00 zł

do paragrafu

4170

3) W Dziale

852

Wynagrodzenia bezosobowe
zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł
Pomoc społeczna

rozdziale

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne)

z paragrafu

3110

Świadczenia społeczne

do rozdziału

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania
własne)
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do paragrafu

3110

Świadczenia społeczne
przenosi się kwotę 4 000,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, budżet
Gminy Tułowice przedstawia się następująco :
DOCHODY
DOCHODY BIEŻĄCE
Zwiększenia
Zmniejszenia
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE
DOCHODY OGÓŁEM
PRZYCHODY
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM

19 165 450,24 zł
33 127,05 zł
0,00 zł
19 198 577,29 zł
2 090 000,00 zł
21 288 577,29 zł
1 901 426,92 zł
23 190 004,21 zł

WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
Zwiększenia
Zmniejszenia
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI OGÓŁEM
ROZCHODY
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM

16 954 777,16 zł
33 127,05 zł
0,00 zł
16 987 904,21 zł
5 182 100,00 zł
22 170 004,21 zł
1 020 000,00 zł
23 190 004,21 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
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