ZARZ ĄDZ ENIE Nr 9 1/ 2019
BURMISTR ZA TUŁ O WIC
z dnia 10 października 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, poz.1309, poz.1696) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U.
z 2019 r, poz. 869, poz.2245 ) i § 12 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 17 grudnia 2018r. 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 61 560,94 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 04.10.2019 r. Nr
FB.I.3111.1.44.2019.MN - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu.

2) W Dziale

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85215

Dodatki mieszkaniowe

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 179,84 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.1.2019.AS z 08.10.2019 rzwiększenie dotacji celowej na IV kwartał 2019 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

3) W Dziale

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85219

Ośrodki Pomocy 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 2 488,00 zł

Id: E3A8D4DF-5F57-4D4E-9002-A019E848564B. Podpisany

Strona 1

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.21.2019.AS z dnia

08.10.2019e – zwiększenie dotacji celowej. Przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
4) W Dziale

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85216

Zasiłki stałe

paragrafie

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnym)
zwiększa się o kwotę 26 419,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.43.2019.JK z dnia
10.10.2019r. – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej.

5) W Dziale

855

Rodzina

rozdziale

85501

Świadczenia wychowawcze

paragrafie

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci
zwiększa się o kwotę 325 100,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.74.2019.MN z dnia
09.10.2019 r.- zwiększenie dotacji celowej na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2018 r. poz.2134, z późniejszymi zmianami).

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 415 747,78 zł
B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu:
1) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

rozdziale

80153

paragrafie

2010

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
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
zmniejsza się o kwotę 744,92 zł

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu. Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.46.2019.AS z dnia 09.10.2019 r.
zmniejszenie dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 774,92 zł
C/Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:
1) W Dziale

010

Rolnictwo i łowiectwo
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rozdziale

01095

Pozostała działalność

paragrafie

4210

paragrafie

4430

2) W Dziale

852

Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 1 207,08 zł
Różne opłaty i składki
zwiększa się o kwotę 60 353,86 zł
Pomoc społeczna

rozdziale

85215

Dodatki mieszkaniowe

paragrafie

3110

paragrafie

4300

3) W Dziale

852

Świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 176,24 zł
Zakup usług pozostałych
zwiększa się o kwotę 3,60 zł
Pomoc społeczna

rozdziale

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

paragrafie

3110

paragrafie

4300

4) W Dziale

852

Świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 2 450,00 zł
Zakup usług pozostałych
zwiększa się o kwotę 38,00 zł
Pomoc społeczna

rozdziale

85216

Zasiłki stałe

paragrafie

3110

5) W Dziale

855

Świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 26 419,00 zł
Rodzina

rozdziale

85501

Świadczenia wychowawcze

paragrafie

3110

Świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 325 100,00 zł
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę415 747,78 zł.
D/Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:
1) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
paragrafie
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
zmniejsza się o kwotę 774,92 zł
Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 774,92 zł
rozdziale

80153

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

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
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rozdziale

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

z paragrafu

4120

z paragrafu

4210

z paragrafu

4300

z paragrafu

3030

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
przenosi się kwotę 60,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 60,00 zł
Zakup usług pozostałych
przenosi się kwotę 200,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
przenosi się kwotę 100,00 zł

z paragrafu

4410

Podróże służbowe krajowe
przenosi się kwotę 40,00 zł

do paragrafu

4170

Wynagrodzenia bezosobowe
przenosi się kwotę 350,00 zł

do paragrafu

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
przenosi się kwotę 110,00 zł

Po uwzględnieniu zmian budżetu 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

19 792 024, 24 zł
415 747,78 zł
774,92 zł
20 206 997,10 zł
1 872 296,91 zł
22 079 294,01 zł
1 901 426,92 zł
23 980 720,93 zł

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

17 633 132,56 zł
415 747,78 zł
774,92 zł
18 048 105,42 zł
4 912 615,51 zł
22 960 720,93 zł
1 020 000,00 zł
23 980 720,93 zł
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§ 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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