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Zarz�dzenie Nr  3/2010 
Wójta Gminy TUŁOWICE 
z dnia  28 grudnia    2010r.  

 
 
 

w sprawie: zmian w  bud�ecie   Gminy Tułowice na 2010r. 
 

 
  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr153, poz.1271, 
Nr214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568; z 2004r NR 102 poz.1055, Nr 116 
poz.1203; z 2005  Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r  Nr 17 poz.128,  Nr 181 poz.1337; z 
2007r  Nr 48 poz.327 , Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 ; z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 
poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010 Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) i 
art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych  ( Dz. U z 2009r Nr 157 
poz.1240:z 2010 r. Nr 28, poz.146,Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620 )  Wójt Gminy 
zarz�dza co nast�puje : 
 
§ 1. Dokonuje si� zmian mi�dzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu  po stronie  
        wydatków bie��cych : 
 
 
         1) W Dziale                                     750       -   Administracja publiczna  
              rozdziale                                   75023    -   Urz�dy gmin ( miast i miast na prawach  
                                                                                   powiatu)   
              z paragrafu                                 4210     -   Zakup materiałów i wyposa�enia  
                                                                                   przenosi si� kwot�    4 000,00 zł 
              do paragrafu                             4300     -   Zakup usług pozostałych  
                                                                                   przenosi si� kwot�    4 000,00 zł 
              z paragrafu                                 4740     -   Zakup materiałów papierniczych do sprz�tu  
                                                                                  drukarskiego i urz�dze� kserograficznych  
                                                                                   przenosi si� kwot�       250,00 zł 
              do paragrafu                             4350     -   Zakup usług dost�pu do sieci Internet 
                                                                                   przenosi si� kwot�        250,00 zł 
 
         2) W Dziale                                     751       -   Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej  
                                                                                   kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa 
              rozdziale                                    75101   -   Urz�dy  naczelnych  organów władzy 
                                                                                   pa�stwowej , kontroli i ochrony prawa  
              z paragrafu                                  4120    -    Składki na Fundusz  Pracy  
                                                                                   przenosi si� kwot�     3,92 zł 
              z paragrafu                                  4170    -    Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                    przenosi si� kwot�    3,10 zł 
              do paragrafu                              4110    -    Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                                    przenosi si� kwot�    7,02 zł 
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         3) W Dziale                                      754      -   Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona  
                                                                                   przeciwpo�arowa  
              rozdziale                                     75412  -   Ochotnicze stra�e po�arne  
              z  paragrafu                                  3030   -    Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                                    przenosi si� kwot�  2 000,00 zł 
             do paragrafu                                4210   -    Zakup materiałów i wyposa�enia  
                                                                                    przenosi si� kwot�   2 000,00 zł.                                  
 
           
               
         4) W Dziale                                      801     -  O�wiata i wychowanie 
              rozdziale                                     80101 -  Szkoły  podstawowe  
              z paragrafu                                  3020   -  Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze�  
                                                                                 przenosi si� kwot�       146,00 zł 
              z paragrafu                                  4120   -   Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                  przenosi si� kwot�      124,00 zł 
              z paragrafu                                  4260   -   Zakup energii  
                                                                                 przenosi si� kwot�   13 251,00 zł 
              z paragrafu                                  4700   -   Szkolenia pracowników nie b�d�cych członkami 
                                                                                  korpusu  słu�by cywilnej  
                                                                                  przenosi si� kwot�       219,00 zł 
              do paragrafu                              4010   -   Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                  przenosi si� kwot�  13 740,00 zł 
 
           5) W Dziale                                     801     -   O�wiata i wychowanie  
                rozdziale                                   80110  -   Gimnazja  
                z paragrafu                                 3020   -    Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze� 
                                                                                    przenosi si� kwot�    1 886,00 zł 
                z paragrafu                                 4040   -     Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
                                                                                    przenosi si� kwot�       625,00 zł 
                z paragrafu                                  4110  -    Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                                    przenosi si� kwot�   12 307,00 zł 
                z paragrafu                                  4700   -    Szkolenia pracowników  nie b�d�cych 
                                                                                     członkami korpusu słu�by cywilnej  
                                                                                     przenosi si� kwot�       296,00 zł 
                do paragrafu                              4010   -    Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                     przenosi si� kwot�   13 790,00 zł 
                do paragrafu                              4120   -    Składki na Fundusz Pracy 
                                                                                     przenosi si� kwot�     1 324,00 zł 
 
 
            6) W Dziale                                   801      -    O�wiata i wychowanie 
                 rozdziale                                  80104  -    Przedszkola 
                 z paragrafu                               4120    -    Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                    przenosi si� kwot�       1 500,00 zł 
                 do paragrafu                           4110    -    Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                                    przenosi si� kwot�           250,00 zł 
                 do paragrafu                           4300    -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                    przenosi si� kwot�        1 250,00 zł 
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                  z paragrafu                               4270    -   Zakup usług remontowych  
                                                                                    przenosi si� kwot�          900,00 zł 
                  do paragrafu                           4300    -   Zakup usług pozostałych  
                                                                                    przenosi si� kwot�          450,00 zł 
                  do paragrafu                           4440    -   Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 
                                                                                    socjalnych   
                                                                                    przenosi si� kwot�          450,00 zł 
                   z paragrafu                               4210    -   Zakup materiałów i wyposa�enia  
                                                                                     przenosi si� kwot�          704,00 zł 
                   z paragrafu                                4350   -   Zakup usług dost�pu do sieci Internet 
                                                                                     przenosi si� kwot�          400,00 zł 
                   z paragrafu                                4360   -   Opłaty z tytułu zakupu usług  
                                                                                     telekomunikacyjnych  �wiadczonych w  
                                                                                     ruchomej  publicznej sieci telefonicznej  
                                                                                     przenosi si� kwot�          150,00 zł 
                   z paragrafu                                4370   -   Opłaty z tytułu zakupu usług 
                                                                                     telekomunikacyjnych �wiadczonych w  
                                                                                     stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  
                                                                                     przenosi si� kwot�   350,00 zł 
                  z paragrafu                                 4410   -   Podró�e słu�bowe krajowe  
                                                                                    przenosi si� kwot�    200,00 zł 
                  z paragrafu                                 4430   -  Ró�ne opłaty i składki  
                                                                                    przenosi si� kwot�    347,00 zł 
                  z paragrafu                                  4750  -   Zakup akcesoriów komputerowych , w tym  
                                                                                      programów i licencji  
                                                                                      przenosi si� kwot�        311,00 zł 
                do paragrafu                            4440       -   Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze�  
                                                                                      socjalnych  
                                                                                      przenosi si� kwot�  2 462,00 zł 
 
                z  paragrafu                                4740        -  Zakup materiałów papierniczych do sprz�tu 
                                                                                     drukarskiego i urz�dze� kserograficznych  
                                                                                      przenosi si� kwot�   1 000,00 zł 
                do paragrafu                             4260        - Zakup energii  
                                                                                      przenosi si� kwot�   1 000,00 zł 
 
               7)W Dziale                                 852      -     Pomoc społeczna  
                   rozdziale                                85214  -     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
                                                                                     ubezpieczenia emerytalne i rentowe( zadania  
                                                                                     własne)       
                  z paragrafu                              3110    -     

�
wiadczenia społeczne    

                                                                                     przenosi si� kwot�   30,00 zł 
                  do rozdziału                           85295  -      Pozostała działalno�� 
                  do paragrafu                          4210   -       Zakup materiałów i wyposa�enia  
                                                                                      przenosi si� kwot�   30,00 zł 
 
               8 )W Dziale                               852      -      Pomoc społeczna  
                     rozdziale                              85219  -      O�rodki pomocy społecznej (zadania własne) 
                     z paragrafu                           4210    -      Zakup materiałów  i wyposa�enia  
                                                                                     przenosi si� kwot� 1 000,00 zł 



 4 

                    do paragrafu                        4300    -     Zakup usług pozostałych  
                                                                                     przenosi si� kwot� 1 000,00 zł 
 
                9 ) W Dziale                              852      -     Pomoc społeczna  
                      rozdziale                             85212  -     �wiadczenia rodzinne , �wiadczenia z  
                                                                                     funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
                                                                                     ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
                                                                                     ubezpieczenia społecznego ( zadania zlecone) 
                     z paragrafu                           3110     -    

�
wiadczenia społeczne 

                                                                                     przenosi si� kwot�     1 750,00 zł 
                     do paragrafu                       4110     -    Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                                     przenosi si� kwot�   1 750,00 zł 
                      
 
              
                        
       
                 10) W Dziale                             854        -   Edukacyjna opieka wychowawcza 
                      rozdziale                              85401    -   �wietlice szkolne  
                     z paragrafu                            3020      -   Wydatki osobowe nie zaliczane do  
                                                                                      wynagrodze�  
                                                                                      przenosi si� kwot�   496,00 zł 
                      
                    do paragrafu                          4110     -   Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                      przenosi si� kwot�   496,00 zł 
      
 
 
                                                                                                         
 
§ 2. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania                                      
  
 
 
 
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Tułowice  
 
                                                                                                               Wiesław Plewa 


