
Uchwała Nr IX/60/11 
Rady Gminy Tułowice 

z dnia  27 października   2011 r. 
 

w sprawie : zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2011 rok  
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558,Nr 113, 
poz.984 , Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 ,poz.717, Nr 162, poz.1568, 
z2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1437: 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; 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 , poz.675: z 2011 r. Nr 40 poz.230, Nr 117, 
poz.679,Nr 21 poz.113 ) art.211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach 
publicznych ( Dz. U z 2009r. Nr 157 , poz.1240; 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) Rada Gminy uchwala co 
następuje : 
 
§ 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2011r. przyjęty uchwałą Nr III/14/2010 Rady  
       Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia  2010 roku  w następujący sposób: 
 
A/ Zwi ększa się dochody bieżące  budżetu  : 
    1) 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                                           75619   -  Wpływy z różnych rozliczeń  
         paragrafie                                           0460    -   Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
                                                                                     zwiększa się o kwotę   94 000,00 zł 
     2) 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                                            75621 -     Udziały gmin  w podatkach  
                                                                                      stanowiących dochód budżetu  
                                                                                      państwa  
        paragrafie                                            0020   -     Podatek dochodowy od osób prawnych  
                                                                                      zwiększa się  o kwotę    13 600,00 zł 
 
     3) W Dziale                                           751       -   Urzędy naczelnych organów władzy 
                                                                                     państwowej, kontroli i ochrony prawa 
                                                                                     oraz sądownictwa  
         rozdziale                                           75108   -   Wybory do Sejmu i Senatu  
         paragrafie                                           2010    -   Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                                                                     państwa na realizacje zadań bieżących z  
                                                                                   zakresu administracji rządowej oraz 
                                                                                   innych zadań  zleconych gminie  
                                                                                   ( związkom gmin ) ustawami  
                                                                                   zwiększa się o kwotę   12 279,00 zł 
 



Pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 04.10.2011r. Nr DOP-580-6/11  dotacja na przeprowadzenie 
wyborów do Sejmu i Senatu  
     4) W Dziale                                          801       -    Oświata i wychowanie 
          rozdziale                                         80101   -    Szkoły podstawowe 
          paragrafie                                         0970    -    Wpływy z różnych dochodów 
                                                                                     zwiększa się o kwotę    2 500,00 zł 
    5) W Dziale                                            801     -     Oświata i wychowanie  
         rozdziale                                           80110 -     Gimnazja  
         paragrafie                                          2700   -     Środki na dofinansowanie własnych 
                                                                                     zadań bieżących gmin ( związków 
                                                                                     gmin),powiatów,( związków  
                                                                                     powiatów) , samorządów województw,  
                                                                                     pozyskane z innych źródeł  
                                                                                     zwiększa się o kwotę   2 304,00 zł 
 
      6) W Dziale                                          852      -    Pomoc społeczna  
           rozdziale                                         85295  -    Pozostała działalność 
           paragrafie                                         2030   -    Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                                                                     państwa  na realizację własnych zadań 
                                                                                     bieżących gmin ( związków gmin) 
                                                                                     zwiększa się o kwotę  16 187,00 zł 
 
Pismo  z  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydział Finansów i Budżetu  z dnia 28.09.2011r. Nr 
FB.I.3111.2.86.2011.AS zwiększenie dotacji celowej  na realizację programu  „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” 
 
     7) W Dziale                                           852      -    Pomoc społeczna  
          rozdziale                                          85213  -    Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
                                                                                     opłacane za osoby pobierające   
                                                                                     niektóre  świadczenia z pomocy  
                                                                                     społecznej , niektóre świadczenia 
                                                                                     rodzinne oraz za osoby  uczestniczące  
                                                                                     w zajęciach w centrum integracji  
                                                                                     społecznej  
       paragrafie                                               2030  -   Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                                                                     państwa na realizację własnych zadań   
                                                                                     bieżących gmin ( związków gmin)  
                                                                                     zwiększa się o kwotę      565,00 zł  
 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydział Finansów i Budżetu z dnia 03.10.2011r Nr 
FB.I.3111.2.87.2011.AS zwiększenie dotacji  celowej  na potrzeby w zakresie świadczeń z pomocy społecznej  
 
      8) W Dziale                                           852      -   Pomoc społeczna  
           rozdziale                                          85216  -   Zasiłki stałe 
           paragrafie                                         2030    -    Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                                                                      państwa na realizację własnych zadań  
                                                                                      bieżących gmin ( związków gmin ) 
                                                                                      zwiększa się o kwotę  5 584,00 zł 
 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydział Finansów i Budżetu  z dnia 03.10.2011r. Nr 
FB.I.3111.2.87.2011.AS zwiększenie dotacji celowej na potrzeby w zakresie świadczeń z pomocy społecznej  
 



9) W Dziale                                                  854      -  Edukacyjna opieka wychowawcza  
     rozdziale                                                 85415  -  Pomoc materialna dla uczniów 
     paragrafie                                                2030    -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                                                                     państwa   na realizację własnych  
                                                                                     zadań bieżących gmin ( związków 
                                                                                     gmin )  
                                                                                     zwiększa się o kwotę  20 574,00 zł 
 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu z dnia 12 października 2011r Nr 
FB.I.3111.1.108.2011.ŁK – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin  z 
przeznaczeniem  na dofinansowanie świadczeń  pomocy materialnej dla uczniów . 
 
Ogółem zwiększa się dochody bieżące  budżetu  o kwotę    167 593,00   zł 
 
B/Zmniejsza się  dochody bieżące budżetu : 
     
    1) W Dziale                                                751      -  Urzędy naczelnych  organów władzy  
                                                                                       państwowej, kontroli i ochrony prawa 
                                                                                       oraz sądownictwa  
          rozdziale                                              75108  -  Wybory do Sejmu i Senatu  
          paragrafie                                              2010   -   Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                                                                        państwa na realizację zadań bieżących  
                                                                                        z zakresu administracji rządowej  oraz  
                                                                                        innych zadań zleconych  gminie  
                                                                                        (związkom gmin )ustawami   
                                                                                        zmniejsza się  o kwotę   13 879,00 zł 
   
Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę  13 879,00 zł  
 
C/ Zwiększa się wydatki bieżące  budżetu : 
 
     1) W Dziale                                               600       -  Transport i łączność  
          rozdziale                                              60016   -  Drogi publiczne gminne  
          paragrafie                                              4270    -  Zakup usług remontowych  
                                                                                        zwiększa się o kwotę   5 000,00 zł   
      2) W Dziale                                               700      -  Gospodarka mieszkaniowa 
           rozdziale                                              70005  -  Gospodarka gruntami i  
                                                                                        nieruchomościami   
          paragrafie                                               4390   -   Zakup usług  obejmujących  
                                                                                        wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
                                                                                        zwiększa się o kwotę  10 000,00 zł 
               
 
    3) W Dziale                                                750       -   Administracja publiczna  
         rozdziale                                               75023   -   Urzędy gmin ( miast i miast na 
                                                                                         prawach powiatów)  
         paragrafie                                               4140    -    Wpłaty na Państwowy  Fundusz 
                                                                                          Rehabilitacji  Osób  
                                                                                          Niepełnosprawnych  
                                                                                          zwiększa się  o kwotę   2 350,00 zł 
         paragrafie                                               4260     -   Zakup energii  



                                                                                          zwiększa się  o kwotę   8 000,00 zł 
         paragrafie                                               4270     -   Zakup usług remontowych  
                                                                                          zwiększa się o kwotę   7 000,00 zł 
         paragrafie                                               4300     -   Zakup usług pozostałych  
                                                                                          zwiększa się o kwotę    5 000,00 zł 
         paragrafie                                               4410     -    Podróże służbowe krajowe 
                                                                                          zwiększa się  o kwotę  1 654,00 zł 
          
         rozdziale                                               75075   -    Promocja jednostek samorządu  
                                                                                          terytorialnego  
         paragrafie                                               4210    -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                         zwiększa się o kwotę   1 000,00 zł 
         paragrafie                                                4300   -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                          zwiększa się o kwotę  1 300,00 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 
         paragrafie                                                 4300  -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                          zwiększa się o kwotę  3 000,00 zł 
 
     5) W Dziale                                                757      -    Obsługa długu publicznego  
          rozdziale                                               75702  -    Obsługa papierów wartościowych ,  
                                                                                          kredytów i pożyczek  jednostek 
                                                                                          samorządu terytorialnego  
          paragrafie                                               8110   -    Odsetki  od samorządowych papierów  
                                                                                          wartościowych  lub zaciągniętych   
                                                                                          przez jednostkę samorządu  
                                                                                          terytorialnego kredytów i pożyczek  
                                                                                          zwiększa się o kwotę   45 500,00 zł                     
                                                                   
   6)  W Dziale                                                801       -   Oświata i wychowanie  
         rozdziale                                               80101   -   Szkoły podstawowe 
         paragrafie                                               6630    -   Dotacje celowe przekazane do  
                                                                                         samorządu województwa na  
                                                                                         inwestycje i zakupy inwestycyjne  
                                                                                         realizowane na podstawie porozumień  
                                                                                        ( umów) między jednostkami  
                                                                                        samorządu terytorialnego  
                                                                                        zwiększa się  o kwotę  2 500,00 zł 
   7) W Dziale                                                 852        - Pomoc społeczna  
        rozdziale                                                85295    - Pozostała działalność 
        paragrafie                                               3110       - Świadczenia społeczne  
                                                                                         zwiększa się o kwotę  16 187,00 zł 
   
   8) W Dziale                                                852         -  Pomoc społeczna  
        rozdziale                                               85213     -  Składki na ubezpieczenia zdrowotne  



                                                                                         opłacane za osoby pobierające  
                                                                                         niektóre świadczenia z pomocy  
                                                                                         społecznej niektóre świadczenia 
                                                                                         rodzinne oraz za osoby  
                                                                                         uczestniczące w zajęciach 
                                                                                        w centrum integracji społecznej  
       paragrafie                                                4130       - Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
                                                                                         zwiększa się o kwotę       565,00 zł 
 
    9)  W Dziale                                               852         - Pomoc społeczna  
          rozdziale                                              85216     - Zasiłki stałe 
          paragrafie                                              3110      -  Świadczenia społeczne 
                                                                                          zwiększa się o kwotę     5 584,00 zł   
 
  10) W Dziale                                                    900     - Gospodarka komunalna i ochrona  
                                                                                         środowiska  
        rozdziale                                                   90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg 
        paragrafie                                                   4260   - Zakup energii 
                                                                                         zwiększa się o kwotę   16 500,00 zł 
 
  11) W Dziale                                                   854     -  Edukacyjna opieka wychowawcza  
         rozdziale                                                  85415 -  Pomoc materialna dla uczniów  
         paragrafie                                                 3240   -  Stypendia dla uczniów 
                                                                                         zwiększa się o kwotę  20 574,00 zł  
  
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę   151 714,00    zł 
 
  D/Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu : 
      1) W Dziale                                            010      -   Rolnictwo i łowiectwo 
           rozdziale                                           01095 -    Pozostała działalność  
           paragrafie                                          6050   -    Wydatki inwestycyjne jednostek  
                                                                                      budżetowych  
                                                                                      zwiększa się o kwotę 13  000,00 zł 
      2) W Dziale                                            900     -     Gospodarka komunalna i ochrona  
                                                                                       środowiska  
           rozdziale                                           90095 -     Pozostała działalność  
           paragrafie                                           6050  -     Wydatki inwestycyjne jednostek  
                                                                                       budżetowych  
                                                                                       zwiększa się o kwotę  3 600,00 zł 
           
Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu   o kwotę  16 600,00 zł 
 
  E/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu : 
       
     1) W Dziale                                               010       -  Rolnictwo i łowiectwo 
          rozdziale                                              01095   -  Pozostała działalność 
          paragrafie                                             4210     -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                        zmniejsza się o kwotę  7  732,00 zł 
          paragrafie                                             4300     -   Zakup usług pozostałych  
                                                                                        zmniejsza się o kwotę  5 268,00 zł 



 
    2) W Dziale                                                751        -  Urzędy naczelnych organów władzy  
                                                                                         państwowej, kontroli i ochrony prawa  
                                                                                         oraz sądownictwa 
         rozdziale                                               75108    -  Wybory do Sejmu i  Senatu 
         paragrafie                                               3030     -  Różne wydatki na rzecz osób 
                                                                                         fizycznych  
                                                                                         zmniejsza się o kwotę    1 600,00 zł 
 
Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę   14 600,00 zł 
                                                                                
Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków , budżet przedstawia 
się następująco : 
DOCHODY 
 
DOCHODY  BIEŻĄCE                                         11 621 337,24  zł 
Zwiększenia                                                                   167 593,00 zł 
Zmniejszenia                                                                    13 879,00 zł 
RAZEM DOCHODY BIE ŻĄCE                          11 775 051,24 zł 
DOCHODY MAJ ĄTKOWE                                   1 909 800,00  zł 
Zwiększenia                                                                              0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                             0,00 zł 
RAZEM DOCHODY MAJ ĄTKOWE                     1 909 800,00 zł  
DOCHODY OGÓŁEM                                           13 684 851,24 zł 
PRZYCHODY                                                            1 057 000,00 zł 
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM              14 741 851,24 zł 
 
 
 
WYDATKI  
 
WYDATKI BIE ŻĄCE                                               10 822 526,24 zł    
Zwiększenia                                                                      151 714,00  zł 
Zmniejszenia                                                                       14 60000 zł 
RAZEM WYDATKI BIE ŻĄCE                               10 959 640,24 zł 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE                                        2 285 911,00 zł 
Zwiększenia                                                                         16 600,00 zł 
Zmniejszenia                                                                                 0,00 zł 
RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE                        2 302 511,00 zł 
WYDATKI OGÓŁEM                                              13 262 151,24 zł 
ROZCHODY                                                                1 479 700,00 zł 
 
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                   14 741 851,24 zł 
  
 
§ 2.  Dokonuje się zmian między  działami , rozdziałami i paragrafami  po stronie wydatków 
        bieżących  i majątkowych  
        
     1) W Dziale                                                   751    -  Urzędy naczelnych organów władzy  
                                                                                         państwowej ,kontroli ochrony prawa  



                                                                                         oraz sądownictwa  
          rozdziale                                                  75108 – Wybory do Sejmu i Senatu  
          z paragrafu                                                4410  -  Podróże służbowe krajowe  
                                                                                         przenosi się kwotę   66,75 zł 
          z paragrafu                                                3030  -  Różne wydatki na rzecz osób 
                                                                                         fizycznych  
                                                                                         przenosi się kwotę  18,60 zł 
          do paragrafu                                            4210  -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                          przenosi się kwotę  85,35 zł 
           
    2) 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   1 000,00 zł 
       do paragrafu                                            4300   -  Zakup usług pozostałych  
                                                                                        przenosi się kwotę   1 000,00 zł  
     3) W Dziale                                                 801     -  Oświata i wychowanie  
          rozdziale                                                80110 -  Gimnazja 
          z paragrafu                                             3020    -  Wydatki osobowe nie zaliczane do 
                                                                                         wynagrodzeń    
                                                                                         przenosi się kwotę   2 500,00 zł 
         z paragrafu                                              4010    -  Wynagrodzenia osobowe  
                                                                                         pracowników   
                                                                                         przenosi się kwotę 13 000,00 zł 
        z paragrafu                                               4110    -   Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                          przenosi się kwotę  1 531,00 zł 
        z paragrafu                                                4120   -  Składki na Fundusz Pracy   
                                                                                         przenosi się kwotę 5 153,00 zł 
       do paragrafu                                             4210   -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                         przenosi się kwotę    5 727,00 zł 
       do rozdziału                                              80101 -  Szkoły podstawowe  
       do paragrafu                                             3020   -  Wydatki osobowe nie zaliczane do  
                                                                                          wynagrodzeń  
                                                                                          przenosi się kwotę   16 457,00 zł 
      4) W Dziale                                               801      -    Oświata i wychowanie  
           rozdziale                                              80101  -    Szkoły podstawowe 
           z paragrafu                                            4110   -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                          przenosi się kwotę   15 450,00 zł 
           z paragrafu                                            4120    -   Składki na Fundusz Pracy 
                                                                                          przenosi się kwotę     1 672,00 zł 
           z paragrafu                                            4140    -  Wpłaty na Państwowy Fundusz  
                                                                                         Rehabilitacji Osób  
                                                                                         Niepełnosprawnych  
                                                                                         przenosi się kwotę    45,00 zł 
           z paragrafu                                             4170    -  Wynagrodzenia bezosobowe 



                                                                                          przenosi się kwotę    4 000,00 zł 
           z paragrafu                                              4280   -   Zakup usług zdrowotnych  
                                                                                          przenosi się kwotę      133,00 zł 
           z paragrafu                                               4360  -   Opłaty z tytułu zakupu usług  
                                                                                           telekomunikacyjnych  świadczonych 
                                                                                           w ruchomej  publicznej  sieci  
                                                                                           telefonicznej  
                                                                                           przenosi się kwotę      710,00 zł 
           do paragrafu                                           3020  -    Wydatki osobowe nie zaliczane do  
                                                                                            wynagrodzeń  
                                                                                            przenosi się kwotę    4 457,00 zł 
         do paragrafu                                            4010   -     Wynagrodzenia osobowe  
                                                                                             pracowników  
                                                                                             przenosi się kwotę   15 200,00 zł 
         do paragrafu                                             4300  -     Zakup usług pozostałych  
                                                                                             przenosi się kwotę 905,00 zł 
         do paragrafu                                              4350 -     Zakup usług dostępu do sieci  
                                                                                             Internet  
                                                                                             przenosi się kwotę  250,00 zł 
          do paragrafu                                             4370 -     Opłaty z tytułu zakupu usług  
                                                                                             telekomunikacyjnych  
                                                                                             świadczonych w stacjonarnej  
                                                                                             publicznej sieci telefonicznej  
                                                                                             przenosi się kwotę  225,00 zł 
          do paragrafu                                              4610  -   Koszty postępowania sądowego i  
                                                                                             prokuratorskiego  
                                                                                             przenosi się kwotę 973,00 zł 
                                             
              
     5) W Dziale                                                      851     -  Ochrona zdrowia  
          rozdziale                                                     85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
          z paragrafu                                                   4210  -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                            przenosi się kwotę  2 300,00 zł 
         do paragrafu                                                4170  - Wynagrodzenia bezosobowe  
                                                                                             przenosi się kwotę 2 300,00 zł  
 
    6) W Dziale                                                 852      -   Pomoc społeczna  
        rozdziale                                                 85215  -   Dodatki mieszkaniowe ( zadania 
                                                                                         własne) 
        z paragrafu                                              3110    -   Świadczenia społeczne  
                                                                                         przenosi się kwotę  7 000,00 zł 
        do rozdziału                                           85202  -   Domy pomocy społecznej ( zadania  
                                                                                         własne) 
        do paragrafu                                          4330   -    Zakup usług przez jednostki  
                                                                                         samorządu terytorialnego od innych  
                                                                                         jednostek samorządu terytorialnego  
                                                                                         przenosi się kwotę  7 000,00 zł 
      7) W Dziale                                               852     -    Pomoc społeczna  
           rozdziale                                              85228 -    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
                                                                                         usługi opiekuńcze ( zadania własne)  



          z paragrafu                                            3110   -    Świadczenia społeczne  
                                                                                         przenosi się kwotę  3 000,00 zł 
          do rozdziału                                         85202 -     Domy pomocy społecznej  
                                                                                         ( zadania własne) 
          do paragrafu                                       4330     -   Zakup usług przez jednostki  
                                                                                         samorządu terytorialnego od innych  
                                                                                         jednostek samorządu terytorialnego 
                                                                                         przenosi  się kwotę   3 000,00 zł 
 
     8) W Dziale                                               852       -  Opieka społeczna     
          rozdziale                                              85205   -  Zadania w zakresie przeciwdziałania  
                                                                                        przemocy w rodzinie  ( zadania  
                                                                                        własne ) 
          z paragrafu                                           4300     -  Zakup usług pozostałych  
                                                                                        przenosi się kwotę    850,00 zł 
          z paragrafu                                           4410     -   Podróże służbowe krajowe  
                                                                                         przenosi się kwotę   600,00 zł 
          do paragrafu                                       4210    -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                         przenosi się kwotę 1 450,00 zł 
      9) W Dziale                                              852      -    Pomoc społeczna  
           rozdziale                                             85219  -    Ośrodki pomocy społecznej  
                                                                                         ( zadania własne) 
           z  paragrafu                                          3020    -    Wydatki osobowe nie zaliczane do 
                                                                                          wynagrodzeń  
                                                                                          przenosi się kwotę   550,00 zł 
          z paragrafu                                            4300    -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                          przenosi się kwotę  2 000,00 zł 
          do paragrafu                                        4210   -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                         przenosi się kwotę   2 550,00 zł 
      10) W Dziale                                              852     -    Pomoc społeczna  
            rozdziale                                             85219  -    Ośrodki pomocy społecznej  
                                                                                         ( zadania zlecone) 
           z paragrafu                                            4430    -   Różne opłaty i składki  
                                                                                          przenosi się kwotę  400,00 zł 
           do paragrafu                                        4210    -   Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                          przenosi się kwotę  400,00 zł 
        11) W Dziale                                             852      -   Pomoc społeczna  
              rozdziale                                            85212   -   Świadczenia rodzinne ,  
                                                                                           świadczenia z funduszu  
                                                                                           alimentacyjnego  oraz  
                                                                                           składki na ubezpieczenia  
                                                                                           emerytalne i rentowe z  
                                                                                           ubezpieczenia społecznego  
                                                                                           (zadania zlecone) 
              z paragrafu                                         4010     -    Wynagrodzenia osobowe  
                                                                                            pracowników  
                                                                                            przenosi się kwotę     9 000,00 zł 
             do paragrafu                                      3110    -     Świadczenia społeczne  
                                                                                            przenosi się kwotę  8 000,00 zł 
             do paragrafu                                      4210    -     Zakup materiałów i wyposażenia  



                                                                                            przenosi się kwotę    500,00 zł 
             do paragrafu                                      4300    -     Zakup usług pozostałych  
                                                                                            przenosi się kwotę    500,00 zł 
            12) W Dziale                                          854     -     Edukacyjna opieka wychowawcza  
                  rozdziale                                         85401  -     Świetlice szkolne 
                  z paragrafu                                      4040    -     Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
                                                                                            przenosi się kwotę  240,00 zł 
                  z paragrafu                                      4120   -      Składki na Fundusz Pracy 
                                                                                            przenosi się kwotę  533,00 zł 
                  z paragrafu                                      4260   -      Zakup energii 
                                                                                            przenosi się kwotę   296,00 zł 
                  do paragrafu                                  3020   -     Wydatki osobowe nie zaliczane do 
                                                                                            wynagrodzeń 
                                                                                            przenosi się kwotę      23,00 zł 
                  do paragrafu                                  4010   -     Wynagrodzenia osobowe  
                                                                                            pracowników 
                                                                                            przenosi się kwotę   470,00 zł 
                  do paragrafu                                  4110   -     Składki na ubezpieczenia  
                                                                                            społeczne  
                                                                                            przenosi się kwotę  576,00 zł 
            13) W Dziale                                         854     -    Edukacyjna opieka wychowawcza 
                   rozdziale                                        85401 -    Świetlice szkolne 
                   z paragrafu                                     4260    -   Zakup energii  
                                                                                          przenosi się kwotę   904,00 zł 
                   do Działu                                       801     -    Oświata i wychowanie  
                   do rozdziału                                  80101 -    Szkoły podstawowe 
                   do paragrafu                                 3020   -    Wydatki osobowe nie zaliczane do 
                                                                                           wynagrodzeń  
                                                                                           przenosi się kwotę  904,00 zł 
            14) W Dziale                                       854       -    Edukacyjna opieka wychowawcza 
                   rozdziale                                      85415   -    Pomoc materialna  dla uczniów 
                   z paragrafu                                    3240    -     Stypendia dla uczniów 
                                                                                           przenosi się kwotę    3 500,00 zł 
                  do Działu                                       754      -    Bezpieczeństwo publiczne  i  
                                                                                           ochrona przeciwpożarowa  
                  do rozdziału                                  75412  -    Ochotnicze straże pożarne 
                  do paragrafu                                 4280    -    Zakup usług zdrowotnych 
                                                                                           przenosi się kwotę  1 000,00 zł 
                  do paragrafu                                 3030    -    Różne wydatki na rzecz osób  
                                                                                           fizycznych  
                                                                                           przenosi się kwotę    500,00 zł 
                  do paragrafu                                4260     -    Zakup energii  
                                                                                           przenosi się kwotę  500,00 zł 
                  do paragrafu                                4410     -    Podróże służbowe krajowe  
                                                                                           przenosi się kwotę  100,00 zł 
                   
                  do Działu                                        900     -   Gospodarka komunalna i ochrona  
                                                                                          środowiska 
                  do rozdziału                                   90095 -    Pozostała działalność  
                  do paragrafu                                  6050  -    Wydatki inwestycyjne jednostek 



                                                                                          budżetowych  
                                                                                          przenosi się  kwotę  1 400,00 zł 
 
Po dokonanych zmianach  między działami , rozdziałami  i paragrafami  po stronie 
wydatków bieżących i majątkowych, budżet przedstawia się następująco : 
 
DOCHODY : 
 
DOCHODY BIEŻĄCE                                           11 775 051,24 zł 
DOCHODY MAJ ĄTKOWE                                    1 909 800,00 zł 
DOCHODY OGÓŁEM                                           13 684 851,24 zł 
PRZYCHODY                                                           1 057 000,00 zł 
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM             14 741 851,24 zł 
 
WYDATKI : 
 
WYDATKI BIE ŻĄCE                                            10 959 640,24 zł 
Zwiększenia                                                                               0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                      1 400,00 zł 
RAZEM WYDATKI BIE ŻĄCE                            10 958 240,24 zł 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE                                     2 302 511,00 zł 
Zwiększenia                                                                        1 400,00 zł 
Zmniejszenia                                                                            0,00  zł 
RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE                     2 303 911,00 zł 
WYDATKI OGÓŁEM                                            13 262 151,24 zł 
ROZCHODY                                                              1 479 700,00 zł 
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                 14 741 851,24 zł  
                                                                            
§ 3. Zmienia się załącznik Nr 7 do  uchwały Rady Gminy Nr III/14/2010  z dnia  30 grudnia  
       2010r.  zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały .  
       . 
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                                  Michał Szumega  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Tułowice  
Nr IX/60/11 
z dnia  27 października 2011r.       
                                                                                           Załącznik Nr 7 
                                                                                          do uchwały Rady Gminy Tułowice 
                                                                                           Nr III/ 14 /10 
                                                                                           z dnia  30 grudnia 2010r. 
 
 
 
 
 
 

PLAN PRZYCHODÓW I  KOSZTÓW SAMORZ ĄDOWYCH ZAKŁADÓW 
BUDŻETOWYCH 

NA 2011 
 
                                                                                                                               w  złotych  
Nazwa 
zakładu 
budżetowego  

Stan 
środków 
obrotowych 
na początek 
roku   

Przychody  Suma 
bilansująca  

Koszty  W tym 
wpłaty do 
budżetu 

Stan 
środków 
obrotowych 
na koniec 
roku  

Suma 
bilansują
ca  

Samorządowy 
Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniowej  

 
     7 800  

 
3 125 500 

 
3 133 300 

 
3 130 200 

 
      - 

 
       3 100 

 
3 133 300 

 
 
Załącznik został sporządzony na podstawie  zmiany planu finansowego ZGKIM na 
2011r. 
 


