
                           
 

Zarządzenie Nr  105/2012 
Wójta Gminy TUŁOWICE 
z dnia  27  kwietnia 2012r. 

 
 
 

w sprawie: zmian   budżetu  Gminy Tułowice na 2012r. 
 

 
  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, Nr 217 poz.1281,Nr 149 
poz.887) 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, z 2011r: Nr 201 ,poz.1183,Nr 185 po.1092,Nr 234 poz.1386,Nr 291, 
poz.1707;z 2012r. Nr 240 poz.1429 )  i § 13  pkt.2  uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 
2011r.Nr XI/77/11 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012r.  Wójt Gminy zarządza 
co następuje : 
 
§ 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2012r. przyjęty uchwałą  Nr XI/77/11  Rady Gminy 
       Tułowice z dnia 29 grudnia  2011r. w następujący sposób : 
 
A/ Zwi ększa 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 ) ustawami    
                                                                               zwiększa się o kwotę  20 236,00 zł                           
 
 
Pismo  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.30.2012.AS  z dnia 25.04 
2012r. – zwiększenie dotacji celowej związanej  z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
 
 2) W Dziale                                             854     - Edukacyjna opieka wychowawcza 
      rozdziale                                            85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
      paragrafie                                           2030    - Dotacja celowa otrzymana  z budżetu państwa na  
                                                                                realizacje własnych  zadań bieżących gmin  
                                                                               ( związków gmin ). 
                                                                               zwiększa się o kwotę  22 932,00 zł 
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Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.29.2012.EG z 13.04.2012r.-
zwiększenie dotacji celowej  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym  - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. 
 
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę     43 168,00 zł 
                                                                                                                                   
 
B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu : 
   
1) W Dziale                                                010        -  Rolnictwo i łowiectwo 
     rozdziale                                               01095    -  Pozostała działalność 
     paragrafie                                               4430     -   Różne opłaty i składki  
                                                                                      zwiększa się o kwotę 19 838,54 zł 
     paragrafie                                                4210    -   Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                      zwiększa się o kwotę     397,46 zł 
 
2) W Dziale                                                  854      -   Edukacyjna opieka wychowawcza  
     rozdziale                                                 85415  -   Pomoc materialna dla uczniów  
     paragrafie                                                3240   -    Stypendia dla uczniów  
                                                                                      zwiększa się o kwotę  22 932,00 zł 
 
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę  43 168,00 zł 
 
 
 
Po dokonanych zmianach budżetu po stronie dochodów i wydatków , budżet przedstawia się 
następująco : 
 
DOCHODY 
 
DOCHODY BIEŻĄCE                                                    12 443 416,00  zł 
Zwiększenia                                                                               43 168,00  zł 
Zmniejszenia                                                                                       0,00  zł 
RAZEM DOCHODY BIE ŻĄCE                                     12 486 584,00  zł 
DOCHODY MAJ ĄTKOWE                                                 452 196,25 zł 
DOCHODY OGÓŁEM                                                    12 938 780,25  zł 
PRZYCHODY                                                                     1 202 244,75  zł 
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM                       14 141 025,00 zł 
 
 
WYDATKI 
 
WYDATKI BIE ŻĄCE                                                      11 461 457,00 zł 
Zwiększenia                                                                                43 168,00 zł  
Zmniejszenia                                                                                        0,00 zł 
RAZEM WYDATKI BIE ŻĄCE                                      11 504 625,00 zł 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE                                              1 392 700,00  zł 
WYDATKI OGÓŁEM                                                     12 897 325,00  zł 
ROZCHODY                                                                       1 243 700,00 zł 
WYDATKI   I  ROZCHODY OGÓŁEM                       14 141 025,00 zł 
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§ 2. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie  
       wydatków bieżących : 
 
   1) W Dziale                                  852          - Pomoc społeczna  
        rozdziale                                 85219     -  Ośrodki pomocy społecznej  ( zadania własne)   
        z paragrafu                              4010       -  Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                           przenosi się  kwotę  6 000,00 zł 
       do rozdziału                            85206     -   Wspieranie rodziny  ( zadania własne )  
       do paragrafu                           4170       -  Wynagrodzenia bezosobowe  
                                                                            przenosi się kwotę  6 000,00 zł 
 
   2) W Dziale                                 852          -   Pomoc społeczna  
        rozdziale                                85201-    -    Placówki opiekuńczo-wychowawcze ( zadania  
                                                                            własne)  
        z paragrafu                             4330       -     Zakup usług  przez jednostki samorządu  
                                                                            terytorialnego  od innych jednostek samorządu 
                                                                            terytorialnego  
                                                                             przenosi się kwotę   1 500,00 zł 
       do rozdziału                          85206      -     Wspieranie rodziny ( zadania własne) 
       do paragrafu                         4410       -     Podróże służbowe krajowe  
                                                                            przenosi się kwotę      300,00 zł 
       do paragrafu                         4700       -     Szkolenia pracowników nie będących   
                                                                            członkami korpusu służby cywilnej  
                                                                             przenosi się kwotę  1 200,00 zł 
 
    3) W Dziale                               852         -     Pomoc społeczna  
          rozdziale                             85205     -     Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w  
                                                                            rodzinie ( zadania własne)  
          z paragrafu                          4210       -     Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                            przenosi się kwotę   800,00 zł 
          do paragrafu                      4700       -     Szkolenie pracowników nie będących członkami 
                                                                            korpusu służby cywilnej  
                                                                            przenosi się kwotę   800,00 zł 
 
      4) W Dziale                             852         -    Pomoc społeczna  
           rozdziale                            85219     -    Ośrodki pomocy społecznej ( zadania własne) 
           z paragrafu                       4040       -     Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
                                                                            przenosi się kwotę   2 533,00 zł 
           do paragrafu                     4110      -      Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                            przenosi się kwotę   2 533,00 zł 
      5) 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  ( zadania własne) 
          z paragrafu                          4130      -      Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
                                                                            przenosi się kwotę  1 710,00 zł 
 



 4

          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  1 710,00 zł 
 
     6)  W Dziale                            852       -       Pomoc społeczna  
           rozdziale                           85216   -      Zasiłki stałe ( zadania własne )  
           z paragrafu                        3110     -       Świadczenia społeczne  
                                                                           przenosi się kwotę  15 000,00 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  15 000,00 zł. 
                             
      
                                                                              
                
         
                                    
§ 3. 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                                                   


