
ZARZĄDZENIE  Nr 181/2016 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 30 listopada 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, poz.1579) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016r, 

poz. 1870) 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 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

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-gmin-

nym) ustawami 

zwiększa się o kwotę 22 526,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji z dnia 22.11.2016 r.  
Nr FBC.I.3111.1.69.2016.AS – zmiany w planie dotacji celowej dla gminy w celu zabezpieczenia środków na sfinanso-
wanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu 
opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia ro-
dzinne i zasiłki dla opiekunów 

2) W Dziale 822 Pomoc społeczna 

rozdziale 85216 Zasiłki stałe 

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

zwiększa się o kwotę 5 058,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.2.207.2016.UP z dnia 29 listo-
pada 2016 r. – zwiększenie dotacji celowej ze względu na zmianę zapotrzebowania na środki w gminach województwa 
opolskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecz-
nej. 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 27 584,00 zł 

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 
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rozdziale  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobie-
rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 

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

zmniejsza się o kwotę 511,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z 29.11.2016r Nr FB.I.3111.2.205.2016.UP -  
zmiany w planie dotacji związane ze zmianą zapotrzebowania na środki w gminach województwa opolskiego na składki 
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 

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 realizację wła-
snych zadań bieżących gmin(związkom gmin, związkom powia-
towo-gminnym) 

zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 29.11.2016 r.  
Nr FB.I.3111.2.206.2016.UP- zmniejszenie dotacji celowej dokonane w związku ze zmiana zapotrzebowania na środki 
w gminach województwa opolskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu 
państwa. 

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 3 511,00 zł 

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyj-

nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 22 526,00 zł 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85216 Zasiłki stałe 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 5 058,00 zł 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 27 584,00 zł 

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobie-
rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 

paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

zmniejsza się o kwotę 511,00 zł 
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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 

zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł 

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 511,00 zł 

 

§ 2.  

Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących: 
 

1) W Dziale 851 Ochrona zdrowia 

rozdziale 85214 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (UG) 

z paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

2) W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 

z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 3 400,00 zł 

do paragrafu  4270 Zakup usług remontowych 

przenosi się kwotę 3 400,00 zł 

 

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

DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE 16 638 238,28 zł 

 Zwiększenia 27 584,00 zł 

 Zmniejszenia 3 511,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 16 662 311,28 zł   

 DOCHODY MAJĄTKOWE 371 601,44 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 17 033 912,72 zł 

 PRZYCHODY 1 425 981,91 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 18 459 894,63 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 15 593 917,78 zł 

 Zwiększenia 27 584,00 zł 

 Zmniejszenia 3 511,00 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 15 617 990,78 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 1 781 903,85 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM 17 399 894,63 zł 
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 ROZCHODY 1 060 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 18 459 894,63 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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