ZAR ZĄD ZENIE Nr2 66/ 2017
WÓ JTA GMINY TU ŁO WICE
z dnia17 listopada 2017 r.
w sprawie zmian budżetu 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 2017 r.
poz.1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017r, poz. 2077) 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 uchwałą 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
855
Rodzina
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 powiatowogminnym) ustawami
zwiększa się o kwotę 34,84 zł

Pismo Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu
z 09 listopada 2017 r Nr
FB.I.3111.2.197.2017.AS-zwiekszenie dotacji celowej na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r . o Karcie Dużej Rodziny.

2) W Dziale

855

Rodzina

rozdziale

85501

Świadczenia wychowawcze

paragrafie

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci
zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 15 listopada Nr
FB.I.3111.2.221.2017.ŁK –zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w
ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3) W Dziale

855

Rodzina

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 powiatowogminnym) ustawami
zwiększa się o kwotę 11,40 zł
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Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z 15.11.2017r. Nr FB.I.3111.1.6.2017.UPzwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r.poz.1832).

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 17 046,24 zł
B/ Zmniejsza 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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
zmniejsza się o kwotę 249,57 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z 13 listopada 2017 r NrFB.I.3111.1.2017.EAzmniejszenie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej
kwoty dotacji.

2) 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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
zmniejsza się o kwotę 126,51 zł
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów i Budżetu z dnia 1511.2017r.Nr
FB.I.3111.1.1.2017.EA- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów
obsługi tego zadania.
3) W Dziale
852
Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
paragrafie
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
zmniejsza się o kwotę 757,00 zł
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Budżetu i Finansów z 15.11.2017r. Nr
FB.I.3111.2.217.2017.UP –zmniejszenie dotacji celowej w celu zapewnienia niezbędnego poziomu środków
finansowych na realizację zadań gmin w obszarach pomocy społecznej.
rozdziale

86213

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 133,08 zł
C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:
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1) W Dziale

855

Rodzina

rozdziale

85503

Karta Dużej Rodziny

paragrafie

4210

2) W Dziale

855

Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 34,84 zł
Rodzina

rozdziale

85501

Świadczenia wychowawcze

paragrafie

3110

3) W Dziale

855

Świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł
Rodzina

rozdziale

85503

Karta Dużej Rodziny

paragrafie

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 11,40 zł
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 17 046,24 zł
D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:
1) W Dziale

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85215

Dodatki mieszkaniowe

paragrafie

3110

paragrafie

4010

2) W Dziale

852

Świadczenia społeczne
zmniejsza się o kwotę 244,58 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
zmniejsza się o kwotę 4,99 zł
Pomoc społeczna

rozdziale

85215

Dodatki mieszkaniowe

paragrafie

3110

paragrafie

4010

3) W Dziale

852

Świadczenia społeczne
zmniejsza się o kwotę 123,98 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
zmniejsza się o kwotę 2,53 zł
Pomoc społeczna

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
paragrafie
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
zmniejsza się o kwotę 757,00 zł
Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 133,08 zł
rozdziale

85213
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§ 2.
Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących:
1) W Dziale
801
Oświata i wychowanie
rozdziale

80104

Przedszkola

z paragrafu

4120

Składki na Fundusz Pracy
przenosi się kwotę 1 700,00 zł

do paragrafu

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
przenosi się kwotę 750,00 zł

do paragrafu

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne
przenosi się kwotę 950,00 zł

z paragrafu

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przenosi się kwotę 6 624,00 zł

z paragrafu

4500

do paragrafu

4010

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
przenosi się kwotę 6 500,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
przenosi się kwotę 13 124,00 zł

Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, budżet Gminy
Tułowice przedstawia się następująco:
DOCHODY
DOCHODY BIEŻĄCE
17 628 954,45 zł
Zwiększenia
17 046,24 zł
Zmniejszenia
1 133,08 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE
17 644 867,61 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE
498 642,77 zł
DOCHODY OGÓŁEM
18 143 510,38 zł
PRZYCHODY
2 520 318,02 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM
20 663 828,40 zł
WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
Zwiększenia
Zmniejszenia
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI OGÓŁEM
ROZCHODY
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM
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16 054 674,24 zł
17 046,24 zł
1 133,08 zł
16 070 587,40 zł
3 697 241,00 zł
19 767 828,40 zł
896 000,00 zł
20 663 828,40 zł
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§ 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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