ZAR ZĄD ZENIE Nr 1 31/ 201 6
WÓ JTA GMINY TU ŁO WICE
z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu na 2016 r.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r.
poz.446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2013r poz. 885, poz.938,
poz.1646, z 2014r: poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532; poz.238 , poz.1117 , poz.1130
, poz.1190 , poz.1358 , poz.1513, poz.1854, poz.2150; poz.1045;poz.1189; poz.1269 ;poz.1830; poz1890z 2016r
poz.195) i § 12 pkt.2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015r. Nr XVI/78/15 w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Tułowice na 2016r. Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1.
Zmienienia się budżet gminy Tułowice na 2016 r. podjęty uchwałą Nr XVI/78/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17
grudnia 2015 r. w następujący sposób:
A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu:
1) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

rozdziale

80101

Szkoły podstawowe

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 15 638,83 zł

rozdziale

80110

Gimnazja

paragrafie

2010

rozdziale

80150

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 14 199,54 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
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 5 398,85 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.8.2016.UP z dnia 25
maja 2016 r – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 35 237,22 zł
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B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:
1) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

rozdziale

80101

Szkoły podstawowe

paragrafie

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 15 638,83 zł

rozdziale

80110

Gimnazja

paragrafie

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 14 199,54 zł

rozdziale

80150

paragrafie

4210

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 5 398,85 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 35 237,22 zł
§ 2.
Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących:
1) W Dziale

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale

75412

Ochotnicze straże pożarne

z paragrafu

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 2 000,00 zł

do paragrafu

4260

2) W Dziale

852

Zakup energii
przenosi się kwotę 2 000,00 zł
Pomoc społeczna

rozdziale

85219

Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)

z paragrafu

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników
przenosi się kwotę 10 000,00 zł

z paragrafu

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przenosi się kwotę 5 298,54 zł

do paragrafu

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 15 298,54 zł

3) W Dziale

750

Administracja publiczna

rozdziale

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
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z paragrafu

4300

Zakup usług pozostałych
przenosi się kwotę 1 000,00 zł

z paragrafu

4410

Podróże służbowe krajowe
przenosi się kwotę 300,00 zł

do paragrafu

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 1 300,00 zł

4) W Dziale

750

Administracja publiczna

rozdziale

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

z paragrafu

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przenosi się kwotę 14 000,00 zł

z paragrafu

4270

Zakup usług remontowych
przenosi się kwotę 14 000,00 zł

do paragrafu

4300

Zakup usług pozostałych
przenosi się kwotę 28 000,00 zł

5) W Dziale

750

Administracja publiczna

rozdziale

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z paragrafu

4210

Zakup materiałów i wyposażenia ( sołectwo Goszczowice)
przenosi się kwotę 700,00 zł

do paragrafu

4300

Zakup usług pozostałych (sołectwo Goszczowice)
przenosi się kwotę 700,00 zł

6) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

rozdziale

80113

Dowożenie uczniów do szkoły

z paragrafu

4300

Zakup usług pozostałych
przenosi się kwotę 3 800,00 zł

do rozdziału

80101

Szkoły podstawowe

do paragrafu

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 3 800,00 zł

7) W Dziale

801

Oświata i wychowanie
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rozdziale

80101

Szkoły podstawowe

z paragrafu

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
przenosi się kwotę 3 000,00 zł

do paragrafu

4280

Zakup usług zdrowotnych
przenosi się kwotę 1 000,00 zł

do paragrafu

4300

Zakup usług pozostałych
przenosi się kwotę 2 000,00 zł

8) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

rozdziale

80110

Gimnazja

z paragrafu

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
przenosi się kwotę 3 000,00 zł

z paragrafu

4120

Składki na Fundusz Pracy
przenosi się kwotę 1 000,00 zł

do paragrafu

4260

Zakup energii
przenosi się kwotę 3 500,00 zł

do paragrafu

4280

Zakup usług zdrowotnych
przenosi się kwotę 500,00 zł

Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów 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

16 318 167,30 zł
35 237,22 zł
0,00 zł
16 353 404,52 zł
450 000,00 zł
16 803 404,52 zł
1 000 000,00 zł
17 803 404,52 zł

WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
Zwiększenia
Zmniejszenia
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI OGÓŁEM

15 175 241,30 zł
35 237,22 zł
0,00 zł
15 210 478,52 zł
1 532 926,00 zł
16 743 404,52 zł
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ROZCHODY
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM

1 060 000,00 zł
17 803 404,52 zł
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tułowicach i w BIP.
Wójt Gminy Tułowice

Andrzej Wesołowski
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