ZAR ZĄD ZENIE Nr 3 36/ 2018
B URMISTR ZA TUŁ O WIC
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian budżetu na 2018 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018 r.
poz.994;poz.1000; poz.1349; poz.1432) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (
Dz. U z 2017 r, poz. 2077, z 2018 r ,poz.1000, poz.62,poz.1366) i § 12 pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia
18 grudnia 2017 r. Nr XLIII/224/17 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2018 r. Burmistrz Tułowic
zarządza, co następuje:
§ 1.
Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2018 r. podjęty uchwała Nr XLIII/224/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 18
grudnia 2017 r. w następujący sposób:
A/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu
1) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

rozdziale

80153

paragrafie

2010

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
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 349,97 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.47.2018.UP z 21 .09.2018 r – zmniejszenie dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu
zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zmiana w planie wydatków
dokonana w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów zgłoszonych we wniosku ośrodki na dotację celową
przeznaczoną na powyższe zadanie zlecone.

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 349,97 zł
B/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:
1) W Dziale

801

Oświata i wychowanie

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
paragrafie
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
zmniejsza się o kwotę 349,97 zł
Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 349,97 zł
rozdziale

80153
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§ 2.
Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków
bieżących:
1) W Dziale

851

Ochrona zdrowia

rozdziale

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (OPS)

z paragrafu

4170

do paragrafu

4210

2) W Dziale

855

Wynagrodzenia bezosobowe
przenosi się kwotę 120,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 120,00 zł
Rodzina

rozdziale

85504

Wspieranie rodziny (OPS)

z paragrafu

4410

do paragrafu

4700

3) W Dziale

921

Podróże służbowe krajowe
przenosi się kwotę 520,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
przenosi się kwotę 520,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (FS Goszczowice)

z paragrafu

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 964,95 zł
do paragrafu
4300
Zakup usług pozostałych (FS Goszczowice)
przenosi się kwotę 964,95 zł
Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, oraz zmian
między rozdziałami i paragrafami , budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:
DOCHODY
DOCHODY BIEŻĄCE
Zwiększenia
Zmniejszenia
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE
DOCHODY MAJĄTKOWE
DOCHODY OGÓŁEM
PRZYCHODY
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM

18 344 900,98 zł
0,00 zł
349,97 zł
18 344 551,01 zł
1 212 202,84 zł
19 556 753,85 zł
1 245 059,77 zł
20 801 813,62 zł

WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
Zwiększenia
Zmniejszenia
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE

16 739 524,69 zł
0,00 zł
349,97 zł
16 739 174,72 zł
2 926 638,90 zł
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WYDATKI OGÓŁEM
ROZCHODY
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM

19 665 813,62 zł
1 136 000,00 zł
20 801 813,62 zł
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Tułowicach i w BIP.
Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesołowski
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