ZA RZĄ DZENI E Nr 33 8 /2 0 1 8
B URMI ST RZA T UŁOWIC
z dnia 4 października 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;poz.1693; poz.1669) 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/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu:
1) W Dziale

750

Administracja publiczna

rozdziale

75011

Urzędy wojewódzkie

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 2 008,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.77.2018.ŁK z 02.10.2018 r – zwiększenie dotacji celowej
przeznaczonej na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym
do węzła krajowego.

2) W Dziale

852

Pomoc społeczna

rozdziale

85213

paragrafie

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
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 1 751,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.84.2018.AZ z 02.10.2018r –
zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

3) W Dziale

855

Rodzina

rozdziale

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
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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 24 909,00 zł

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.84.2018.AZ z 02.10.2018 r. –
zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych n na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizacje zasiłku dla opiekuna na podstawie
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”.

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 28 668,00 zł
B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:
1) W Dziale

750

Administracja publiczna

rozdziale

75011

Urzędy wojewódzkie

paragrafie

4210

paragrafie

4300

2) W Dziale

852

Zakup materiałów i wyposażenia
zwiększa się o kwotę 1 996,00 zł
Zakup usług pozostałych
zwiększa się o kwotę 12,00 zł
Pomoc społeczna

rozdziale

85213

paragrafie

4130

3) W Dziale

855

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
zwiększa się o kwotę 1 751,00 zł
Rodzina

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
paragrafie
3110
Świadczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 18 309,00 zł
paragrafie
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
zwiększa się o kwotę 6 600,00 zł
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 28 668,00 zł
rozdziale

85502

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

750

Administracja publiczna

rozdziale

75095

Pozostała działalność

z paragrafu

4210

Zakup materiałów i wyposażenia
przenosi się kwotę 1 400,00 zł

Id: 545D3BBD-B27E-40EA-B88C-80D55952B936. Podpisany

Strona 2

z paragrafu

4430

z paragrafu

4610

do paragrafu

3070

2) W Dziale

851

Różne opłaty i składki
przenosi się kwotę 2 000,00 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
przenosi się kwotę 600,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom
przenosi się kwotę 4 000,00 zł
Ochrona zdrowia

rozdziale

85153

Zwalczanie narkomanii (UM)

z paragrafu

4300

do paragrafu

4170

Zakup usług pozostałych
przenosi się kwotę 1 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe
przenosi się kwotę 1 000,00 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

18 344 551,01 zł
28 668,00 zł
0,00 zł
18 373 219,01 zł
1 212 202,84 zł
19 585 421,85 zł
1 245 059,77 zł
20 830 481,62 zł

WYDATKI
WYDATKI BIEŻĄCE
Zwiększenia
Zmniejszenia
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
WYDATKI MAJĄTKOWE
WYDATKI OGÓŁEM
ROZCHODY
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM

16 739 174,72 zł
28 668,00 zł
0,00 zł
16 767 842,72 zł
2 926 638,90 zł
19 694 481,62 zł
1 136 000,00 zł
20 830 481,62 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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