
ZARZĄDZENIE  Nr 166/2016 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 31 października 2016 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy 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: poz.1257, poz.1454) i § 12 pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015r. Nr XVI/78/15 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2016 r. 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 750 Administracja publiczna 

 rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie 

 paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin-

nym) 

zwiększa się o kwotę 8 945,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji z dnia 18.10.2016 r. Nr 
FBC.I.3111.1.33.2016.ŁK – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okre-
sowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy spo-

łecznej. 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wła-
snych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powia-
towo-gminnym) 

zwiększa się o kwotę 26 388,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji z dnia 18.10.2016 r. Nr 
FBC.I.3111.1.33.2016.ŁK – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okreso-
wych w części gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej 

3) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

 rozdziale  85215 Dodatki mieszkaniowe 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin-

nym) 

zwiększa się o kwotę 362,10 zł 
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Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji z 18.10.2016 r. Nr 
FBC.I.3111.1.2.2016.ŁK – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków ener-
getycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 
przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012 r. poz.1059, z późniejszymi zmianami) 

4) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85216 Zasiłki stałe 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wła-
snych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powia-
towo-gminnym) 

zwiększa się o kwotę 24 882,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji z dnia 17.10.2016 r. Nr 
FBC.I.3111.1.34.2016.UP- zwiększenie dotacji celowej  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 
o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej 

5) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale  85219 Ośrodki pomocy społecznej 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wła-
snych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powia-
towo-gminnym) 

zwiększa się o kwotę 7 107,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Budżetu i Certyfikacji z dnia 20.10.2016 r. Nr FBC.I.75.2016 ŁK 
–zwiększenie dotacji celowej dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. Na 
wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł  miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze 
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 r.  

6) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale 8415 Pomoc materialna dla uczniów 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wła-
snych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powia-
towo-gminnym) 

zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji z dnia 19.10. 2016 r. Nr 

FBC.I.3111.1.80.2016.UP- Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zgodnie z art. 90 d i 90 e. 

7) W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 Pozostała działalność 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin-

nym) 

zwiększa się o kwotę 50 844,43 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji z dnia 21.10.2016r. Nr 
FBC.I.3111.1.19.2016.ŁK zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosz-

tów postepowania w sprawie jego zwrotu . 
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Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 121 528,53 zł. 
 

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 

1) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

 rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

 paragrafie 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fi-
nansowanych w całości przez budżet państwa w ramach progra-
mów rządowych(związkom gmin, związkom powiatowo-gmin-

nym) 

zmniejsza się o kwotę 547,90 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji z dnia 14.10.2016 r. Nr 
FBC.I.3111.1.65.2016..UP – zmniejszenie  dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników  i materiałów edu-

kacyjnych  dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r .”Wyprawka szkolna ”ze względu 
na nadwyżkę środków 

2) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wła-
snych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powia-
towo-gminnym) 

zmniejsza się o kwotę 3 452,16 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji z dnia 18.10.2016 r. Nr 

FBC.I.3111.2.131.2016.ŁK- zmniejszenie dotacji celowej na 2016r na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty 

 

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 4 000,06 zł. 
C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 750 Administracja publiczna 

 rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie 

 paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 7 196,25 zł 

 paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia 

zwiększa się o kwotę 1 748,75 zł 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 26 388,00 zł 

3) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe 

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 7,24 zł 
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paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 354,86 zł 

4) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85216 Zasiłki stałe 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 24 882,00 zł 

5) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 7 107,00 zł 

6) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów 

zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł 

7) W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 Pozostała działalność 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

zwiększa się o kwotę 996,45 zł 

paragrafie 4430 Różne opłaty i składki 
zwiększa się o kwotę 49 847,48 zł 

 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 121 528,53 zł. 
D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

 rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

 paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (UG) 
zmniejsza się o kwotę 60,50 zł 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (GZS) 
zmniejsza się o kwotę 487,40 zł 

2) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów 

zmniejsza się o kwotę 3 452,16 zł 
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Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 000,06 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 paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych 

przenosi się kwotę 1 000,00 zł 

do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 1 000,00 zł 

2) W Dziale 750 Administracja publiczna 

rozdziale 75095 Pozostała działalność 

z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

do paragrafu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół (UG) 

z paragrafu  4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę  800,00 zł 

do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe (GZS) 

do paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę 800,00 zł 

4) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 

z paragrafu  3020 Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 

przenosi się kwotę 6 000,00 zł 

z paragrafu  4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 3 000,00 zł 

do paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę 6 200,00 zł 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 2 800,00 zł 

5) W Dziale 851 Ochrona zdrowia 
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rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

z paragrafu  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę 1 500,00 zł 

6) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orga-
nizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, lice-
ach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach arty-
stycznych 

z paragrafu  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

przenosi się kwotę 600,00 zł 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 600,00 zł 

7) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85206 Wspieranie rodziny (zadania własne) 

z paragrafu  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej 

przenosi się kwotę 200,00 zł 

do paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe 

przenosi się kwotę 200,00 zł 

8) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) 

z paragrafu  4410 Podróże służbowe krajowe 

przenosi się kwotę 600,00 zł 

z paragrafu  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

przenosi się kwotę 1 000,00 zł 

do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 1 600,00 zł 

9) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

rozdziale 90095 Pozostała działalność (sołectwo Tułowice Małe) 

z paragrafu  4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 1 586,19 zł 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Tułowice Małe) 
przenosi się kwotę 1 586,19 zł) 
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10) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdziale 92195 Pozostała działalność (sołectwo Tułowice Małe) 

z paragrafu  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 540,00 zł 

do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych (sołectwo Tułowice Małe) 
przenosi się kwotę 540,00 zł 

11) W Dziale 750 Administracja publiczna 

rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (sołectwo Tu-

łowice Małe)  

z paragrafu  4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 8,00 zł 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Tułowice Małe) 
przenosi się kwotę 8,00 zł 

12) W Dziale 750 Administracja publiczna 

rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

z paragrafu  4260 Zakup energii 

przenosi się kwotę 4 000,00 zł 

z paragrafu  4420 Podróże służbowe i zagraniczne 

przenosi się kwotę 518,00 zł 

do paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe 

przenosi się kwotę 1 000,00 zł 

do rozdziału 75095 Pozostała działalność 

do paragrafu 4430 Różne opłaty i składki 
przenosi się kwotę 3 518,00 zł 

13) W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 

z paragrafu  4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Tułowice Małe)  
przenosi się kwotę 1 000,00 zł 

do paragrafu 4270 Zakup usług remontowych 

przenosi się kwotę 500,00 zł 

do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 500,00 zł 
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Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, budżet Gminy Tułowice przed-
stawia się następująco: 

DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE  16 604 410,76 zł 

 Zwiększenia 121 528,53 zł 

 Zmniejszenia 4 000,06 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 16 721 939,23 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 371 601,044 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 17 093 540,67 zł 

 PRZYCHODY 1 425 981,91 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 18 519 522,58 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 15 551 090,26 zł 

 Zwiększenia 121 528,53 zł 

 Zmniejszenia 4 000,06 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 15 668 618,73 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 1 790 903,85 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM 17 459 522,58 zł 

 ROZCHODY 1 060 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 18 519 522,58 zł 
 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tu-
łowicach i w BIP. 

Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski 
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