
ZARZĄDZENIE Nr 342/2018 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 29 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 uchwala, 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 010 Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 Pozostała działalność 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami 

zwiększa się o kwotę 54 404,77 zł 

Pismo  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.12.2018.AS z 24.10.2018r 

zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów 

postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa opolskiego w II terminie 

płatniczym 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

zwiększa się o kwotę 7 062,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.89.2018.AS z 18.10.2018 r – 

zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie  zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy 

społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w 

pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018. 

3) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale  85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków 

Id: BCFF9A09-2FD0-4D78-B773-EDB2CC7F876F. Podpisany Strona 1



powiatowo-gminnych) 

zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.23.2018.AS z 18.10.2018r – 

zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów –

zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 

4) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale 85504 Wspieranie rodziny 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

zwiększa się o kwotę 6 419,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.92.2018.JK z26.10.2018r.-

zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji 

Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018r wprowadzonego zgodnie z art.247 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 73 885,77 zł 

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 

1) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale 85504 Wspieranie rodziny 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

zmniejsza się o kwotę 37 820,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ,Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23.10.2018r Nr 

FB.I.3111.2.261.2018.AS –zmniejszenie dotacji celowej na 2018 r. w związku z przeprowadzoną analiza potrzeb w 

zakresie środków na realizację rządowego programu „Dobry start” 

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 37 820,00 zł 

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 Pozostała działalność 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

zwiększa się o kwotę 1 066,76 zł 

paragrafie 4430 Różne opłaty i składki 

zwiększa się o kwotę 53 338,01 zł 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 
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paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 7 062,00 zł 

3) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów 

zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł 

4) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale 85504 Wspieranie rodziny 

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 6 419,00 zł 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 73 885,77 zł 

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu 

1) W Dziale 855 Rodzina 

rozdziale 85504 Wspieranie rodziny 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zmniejsza się o kwotę 36 600,00 zł 

paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zmniejsza się o kwotę 860,00 zł 

paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

zmniejsza się kwotę 116,00 zł 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

zmniejsza się o kwotę 244,00 zł 

Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 37 820,00 zł 

§ 2.  

Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących: 

 

1) W Dziale 750 Administracja publiczna 

rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

z paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę 8 000,00 zł 

z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 4 000,00 zł 

z paragrafu 4260 Zakup energii 

przenosi się kwotę 10 000,00 zł 

z paragrafu 4270 Zakup usług remontowych 

przenosi się kwotę 6 000,00 zł 
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do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 28 000,00 zł 

Po uwzględnieniu dokonanych zmian po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, oraz zmian 

między paragrafami, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: 

DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE 18 598 658,59 zł 

 Zwiększenia 73 885,77 zł 

 Zmniejszenia 37 820,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 18 634 724,36 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 212 202,84 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM 19 846 927,20 zł 

 PRZYCHODY 1 245 059,77 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 21 091 986,97 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE 17 021 544,61 zł 

 Zwiększenia 73 885,77 zł 

 Zmniejszenia 37 820,00 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 17 057 610,38 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 898 376,59 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM 19 955 986,97 zł 

 ROZCHODY 1 136 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 21 091 986,97 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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