
                           
 

Zarządzenie Nr  66 /2011 
Wójta Gminy TUŁOWICE 

z dnia  04 października   2011r.  
 
 
 

w sprawie: zmian  w budżecie   Gminy Tułowice na 2011r. 
 
 

 
  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, z 
2011 r. Nr 40 poz.230, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,Nr 21 poz.113) 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; Nr 238 poz.1578; Nr 257 , poz.1726 )  i § 
13  pkt.2  uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Tułowice na 2011r.  Wójt Gminy zarządza co następuje : 
 
 
§  1. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami  w ramach jednego działu  po stronie  
        wydatków bieżących: 
 
    1) W Dziale                                                 700     -     Gospodarka mieszkaniowa 
         rozdziale                                                70005 -     Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
         z paragrafu                                              4300  -      Zakup usług pozostałych  
                                                                                           przenosi się kwotę     10 000,00 zł 
        do paragrafu                                           4390  -      Zakup usług obejmujących   wykonanie 
                                                                                           ekspertyz, analiz i opinii  
                                                                                           przenosi się kwotę      10 000,00 zł 
 
     2) W Dziale                                                750     -     Administracja publiczna  
          rozdziale                                               75023 -     Urzędy gmin (  miast i miast na prawach 
                                                                                          powiatu)  
         z paragrafu                                             4210   -     Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                          przenosi się kwotę     3 000,00 zł 
         do paragrafu                                         4300   -     Zakup usług pozostałych  
                                                                                          przenosi się kwotę     3 000,00 zł 
 
      3) W Dziale                                               751     -     Urzędy naczelnych organów władzy  
                                                                                          państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  
                                                                                          sądownictwa  
           rozdziale                                              75108  -    Wybory do Sejmu i Senatu  
           z paragrafu                                            4170   -     Wynagrodzenia bezosobowe 
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                                                                                           przenosi się kwotę     359,00 zł 
           do paragrafu                                      4110      -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                           przenosi się kwotę     320,12 zł 
           do paragrafu                                      4120      -    Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                           przenosi się kwotę       38,88 zł 
 
           z paragrafu                                          4370      -    opłata z tytułu zakupu usług 
                                                                                           telekomunikacyjnych świadczonych w  
                                                                                           stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  
                                                                                           przenosi się kwotę      200,00 zł 
           do paragrafu                                      4210      -    Zakup materiałów  i wyposażenia  
                                                                                           przenosi się kwotę      100,00  zł 
           do paragrafu                                      4170      -     Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                            przenosi się kwotę     100,00 zł    
       
          z paragrafu                                           4410      -    Podróże służbowe krajowe  
                                                                                           przenosi się kwotę        13,06 zł 
          do paragrafu                                       4120      -    Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                           przenosi się kwotę        13,06 zł 
       
       4) W Dziale                                             756        -    Dochody od osób prawnych , od osób 
                                                                                           fizycznych  i od innych jednostek  nie  
                                                                                           posiadających osobowości prawnej oraz 
                                                                                           wydatki związane z ich poborem  
            rozdziale                                            75647    -    Pobór podatków, opłat  i nie 
                                                                                           podatkowych  należności budżetowych  
           z paragrafu                                           4100     -     Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  
                                                                                            przenosi się kwotę     2 000,00 zł 
          do paragrafu                                        4610     -     Koszty postępowania sądowego i  
                                                                                            prokuratorskiego    
                                                                                            przenosi się kwotę     2 000,00 zł 
           
          z paragrafu                                            4300     -     Zakup usług pozostałych  
                                                                                            przenosi się kwotę     1 000,00 zł 
          do paragrafu                                        4610     -     Koszty postępowania sądowego i  
                                                                                           prokuratorskiego   
                                                                                            przenosi się kwotę     1 000,00 zł 
          
 
    § 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w 
             Urzędzie Gminy w Tułowicach  i w BIP.                                     
  
 
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Tułowice  
 
                                                                                                               Wiesław Plewa 


