ZA R ZĄ D ZE N I E N r 1 3 9 /201 6
W ÓJ T A G MI NY T U Ł OW I CE
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie 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.
Zmienia 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

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85213

paragrafie

2030

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
zwiększa się o kwotę 2 290,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.2.49.2016.ŁK z dnia 20
czerwca 2016r – zwiększenie dotacji celowej na 2016r. ze względu na wzrost liczby osób pobierających zasiłek stały z pomocy
społecznej niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

1) W Dziale

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85295

Pozostała działalność

paragrafie

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
zwiększa się o kwotę 21 980,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.46.2016.UP z dnia 24
czerwca 2016r – zwiększenie dotacji celowej dla gmin województwa opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 24 270,00 zł
B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:
1) W Dziale

852

Pomoc społeczna
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Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie społeczne
zwiększa się o kwotę 2 290,00 zł

rozdziale

85213

paragrafie

4130

2) W Dziale

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85295

Pozostała działalność

paragrafie

3110

Świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 21 980,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę: 24 270,00 zł
§ 2.
Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących:
1) W Dziale

750

Administracja publiczna

rozdziale

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

z paragrafu

4270

Zakup usług remontowych
przenosi się kwotę 6 000,00 zł

do paragrafu

4300

Zakup usług pozostałych
przenosi się kwotę 6 000,00 zł

2) W Dziale

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne)

z paragrafu

4330

do rozdziału

85204

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
przenosi się kwotę 1 400,00 zł
Rodziny zastępcze (zadania własne)

do paragrafu

4330

3) W Dziale

852

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
przenosi się kwotę 1 400,00 zł
Pomoc społeczna

rozdziale

85216

Zasiłki stałe

z paragrafu

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
przenosi się kwotę 2 000,00 zł
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do rozdziału

85212

do paragrafu

4580

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Pozostałe odsetki
przenosi się kwotę 2 000,00 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

16 354 784,52 zł
24 270,00 zł
0,00 zł
16 379 054,52 zł
250 000,00 zł
16 629 054,52 zł
1 425 981,91 zł
18 055 036,43 zł

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

15 325 840,43 zł
24 720,00 zł
0,00 zł
15 350 110,43 zł
1 644 926,00 zł
16 995 036,43 zł
1 060 000,00 zł
18 055 036,43 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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