
ZARZĄDZENIE  Nr 256/2017  

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 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,poz.1948 :z 2017 r. poz.730, poz.935,poz.1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 

o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016r, poz. 1870, poz.1948, poz. 1984, poz.2260; z 2017 r poz.191, poz.659, 

poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1537, poz.60; poz.1475; poz.1529) i § 12 pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice 

z dnia 19 grudnia 2016r. Nr XXIX/160/16 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. Wójt Gminy 

zarządza, co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2017 r. podjęty uchwała Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 
grudnia 2016 r. w następujący sposób: 

 

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu: 
 

1) 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 powiatowo-

gminnym) ustawami 

zwiększa się o kwotę 656,09 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i  Budżetu  z dnia 10.10.2017 r. Nr 

FB.I.3111.1.1.2017.ŁK  zwiększenie dotacji celowej na 2017 r. z przeznaczeniem  na sfinansowanie wypłat 
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego 
zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. 

2) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 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-

gminnym) ustawami 

zwiększa się o kwotę 53 507,00 zł 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z 10.10.2017 r.  Nr FB.I.3111.1.67.2017.EA 

– zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem  na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizacje zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów praz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem”. 

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

3) W Dziale 855 Rodzina 
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rozdziale  85503 Karta Dużej Rodziny 

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 17,00 zł 
Pismo  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z 11.10.2017 r. Nr FB.I.3111.1.6.2017.AS –
zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem  na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 

4) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale 85504 Wspieranie rodziny 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) 

zwiększa się o kwotę 6 389,84 zł 
Pismo  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 10.10.2017 r. Nr 

FB.I.3111.1.53.2017.AS zwiększenie dotacji celowej  na dofinansowanie zadań własnych  tj. na zatrudnienie  przez 
gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 
2017 r.  

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 60 569,93 zł 

B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale  85215 Dodatki mieszkaniowe 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 642,97 zł 

paragrafie 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 13,12 zł 

2) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 52 507,00 zł 

paragrafie 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł 

3) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny (UG) 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

zwiększa się o kwotę 17,00 zł 

4) W Dziale 855 Rodzina 
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rozdziale 85504 Wspieranie rodziny 

paragrafie 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 6 389,84 zł 

Ogółem zwiększa się wydatki  bieżące budżetu o kwotę 60 569,93 zł 

§ 2.  

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

 

1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkole (GZS) 

z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe 

do paragrafu  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85295 Pozostała działalność (zadania własne) 

z paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę 3 120,00 zł 

z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

przenosi się kwotę 545,00 zł 

do paragrafu  4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 3 665,00 zł 

3) W Dziale 750 Administracja publiczna 

rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (FS 
Goszczowice) 

z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 300,00 zł 

do paragrafu  4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 300,00 zł 
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Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, budżet Gminy 
Tułowice przedstawia się następująco: 

 

DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE  17 498 095,61 zł 

 Zwiększenia 60 569,93 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 17 558 665,54 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 498 642,77 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 18 057 308,31 zł 

 PRZYCHODY 2 520 318,02 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 20 577 626,33 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 15 906 415,40 zł 

 Zwiększenia 60 569,93 zł 

 Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 15 966 985,33 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 714 641,00 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM 19 681 626,33 zł 

 ROZCHODY 896 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 20 577 626,33 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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