ZAR ZĄD ZENIE Nr 2 60/ 2017
WÓ JTA GMINY TU ŁO WICE
z dnia 30 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 2017r. 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

85219

Ośrodki pomocy społecznej

paragrafie

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z dnia 16.10.2017 r.
NrFB.I.3111.1.63.2017.AS zwiększenie dotacji celowej na 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r .poz.1769) 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 2017 r.

2) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

rozdziale

80101

Szkoły podstawowe

paragrafie

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym)
zwiększa się o kwotę 454,95 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z 23.10.2017 r. Nr FB.I.3111.1.31.2017.UP –
zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla szkół-zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3
ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty

3) W Dziale

010

Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale

01095

Pozostała działalność

paragrafie

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom
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powiatowo-gminnym)
zwiększa się o kwotę 40 633,96 zł
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z 26.10.2017 r. Nr FB.I.3111.1.9.2017.UP –
zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem dla gmin województwa opolskiego na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa
opolskiego w II okresie płatniczym 2017 r.

4) W Dziale

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

paragrafie

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym)
zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 27.10.2017 r. Nr
FB.I.3111.1.11.2017.AS zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów –zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 54 288,91 zł
B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu
1) W Dziale

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85219

Ośrodki pomocy społecznej

paragrafie

4010

2) W Dziale

801

Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł
Oświata i wychowanie

rozdziale

80101

Szkoły podstawowe (GZS)

paragrafie

4210

3) W Dziale

010

Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 454,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale

01095

Pozostała działalność

paragrafie

4430

paragrafie

4210

4) W Dziale

854

Różne opłaty i składki
zwiększa się o kwotę 39 837,22 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 796,74 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

paragrafie

3240

Stypendia dla uczniów
zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł
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§ 2.
Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących:
1) W Dziale

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

rozdziale

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z paragrafu

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
przenosi się kwotę 2 000,00 zł

do paragrafu

4300

Zakup usług pozostałych
przenosi się kwotę 1 000,00 zł

do paragrafu

4500

2) W Dziale

750

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
przenosi się kwotę 1 000,00 zł
Administracja publiczna

rozdziale

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

z paragrafu

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
przenosi się kwotę 1 400,00 zł

do paragrafu

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
przenosi się kwotę 1 400,00 zł

3) W Dziale

750

Administracja publiczna

rozdziale

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

z paragrafu

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników
przenosi się kwotę 11 200,00 zł

do paragrafu

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
przenosi się kwotę 8 500,00 zł

do paragrafu

4140

4) W Dziale

750

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przenosi się kwotę 2 700,00 zł
Administracja publiczna

rozdziale

75095

Pozostała działalność

z paragrafu

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 500,00 zł

do paragrafu

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
przenosi się kwotę 500,00 zł

5) W Dziale

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale

90002

Gospodarka odpadami

z paragrafu

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 3 200,00 zł
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do paragrafu

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
przenosi się kwotę 3 200,00 zł

Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, budżet Gminy Tułowice
przedstawia się następująco:
DOCHODY
DOCHODY BIEŻĄCE
17 574 665,54 zł
Zwiększenia
54 288,91 zł
Zmniejszenia
0,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE
17 628 954,45 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE
498 642,77 zł
DOCHODY OGÓŁEM
18 127 597,22 zł
PRZYCHODY
2 520 318,02 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM
20 647 915,24 zł
WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
Zwiększenia
Zmniejszenia
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI OGÓŁEM
ROZCHODY
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM

16 000 385,33 zł
54 288,91 zł
0,00 zł
16 054 674,24 zł
3 697 241,00 zł
19 751 915,24 zł
896 000,00 zł
20 647 915,24 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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