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Uchwała Nr XIV /93/12 
Rady Gminy Tułowice 

z dnia  26 kwietnia  2012 r. 
 

w sprawie : zmian  budżetu   Gminy Tułowice na 2012 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,Nr 217 poz.1281,Nr 149 poz.887 ) 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, z 2011r; Nr 201 poz.1183 Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386,Nr 291, poz. 1707;  
Nr 240 poz.1429 ) Rada Gminy uchwala 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                          756                - Dochody od osób prawnych , od osób  
                                                                          fizycznych  i od innych jednostek  nie  
                                                                          posiadających  osobowości prawnej  oraz  
                                                                          wydatki związane z ich poborem  
         rozdziale                         75618            - Wpływy z innych opłat stanowiących  
                                                                          dochody jednostek  samorządu  
                                                                           terytorialnego  na podstawie ustaw  
         paragrafie                         0490             -  Wpływy z innych lokalnych opłat  pobieranych  
                                                                           przez jednostki  samorządu  terytorialnego  na  
                                                                           podstawie odrębnych ustaw  
                                                                           zwiększa się o kwotę   10 000,00 zł  
 
   2)  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                        2030             -    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
                                                                            na realizację  własnych zadań  bieżących gmin  
                                                                            ( związków gmin ) 
                                                                            zwiększa się o kwotę   2 000,00 zł 
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 Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 02.04.2012r Nr FB.I.3111.4.2012.ML  - informacja o ostatecznych 
kwotach  na 2012r w zakresie  dochodów związanych  z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej , 
dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizacje zadań własnych , które na podstawie 
obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa  
 
 
 
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu  o kwotę    12 000,00 zł 
         
 
B/ Zmniejsza się dochody  bieżące budżetu : 
      
    1) W Dziale                         600                  -  Transport i łączność  
         rozdziale                        60016              -  Drogi publiczne gminne  
         paragrafie                        0690               -  Wpływy z różnych opłat 
                                                                            zmniejsza się o kwotę   10 000,00 zł  
     
 
     2) W Dziale                        750                  -  Administracja publiczna  
          rozdziale                       75011              -  Urzędy wojewódzkie  
          paragrafie                       2010               -   Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa 
                                                                             na realizacje  zadań bieżących  z zakresu  
                                                                             administracji rządowej  oraz innych zadań  
                                                                             zleconych  gminie ( związkom  gmin)  
                                                                             ustawami  
                                                                             zmniejsza się o kwotę  169,00 zł 
 
Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 02.04.2012r Nr FB.I.3111.4.2012.ML  - informacja o ostatecznych kwotach  
 Na 2012r w zakresie  dochodów związanych  z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej , dotacji na 
zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizacje zadań własnych , które na podstawie obowiązujących 
przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa  
 
 
    3) W Dziale                         758                 -  Różne rozliczenia  
         rozdziale                       75801              -  Część oświatowa subwencji ogólnej  dla 
                                                                           jednostek samorządu terytorialnego  
         paragrafie                       2920                -  Subwencja ogólna z budżetu  państwa  
                                                                           zmniejsza się o kwotę   12 999,00 zł 
 
 
Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r.  - informacja o rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej oraz  o wysokości rocznych wpłat  gmin , ustalonych według zasad 
określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . 
 
 
    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                      75621               -  Udziały gmin w podatkach stanowiących  
                                                                           dochód budżetu państwa  
        paragrafie                       0010                -  Podatek dochodowy od osób fizycznych  
                                                                           zmniejsza się o kwotę   96 141,00 zł 
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Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012r.  - informacja o rocznych kwotach 
poszczególnych części subwencji ogólnej oraz  o wysokości rocznych wpłat  gmin , ustalonych według zasad 
określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . 
 
 
 
     5) W Dziale                       852                 -  Pomoc społeczna  
          rozdziale                      85212             -  Świadczenia rodzinne , świadczenia z  
                                                                          funduszu alimentacyjnego  oraz składki na  
                                                                          ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z 
                                                                          ubezpieczenia  społecznego  
          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    108 000,00 zł 
 
 
Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 02.04.2012r Nr FB.I.3111.4.2012.ML  - informacja o ostatecznych kwotach  
 Na 2012r w zakresie  dochodów związanych  z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej , dotacji na 
zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizacje zadań własnych , które na podstawie obowiązujących 
przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa  
 
 
       6) W Dziale                      852                  -  Pomoc społeczna                              
          rozdziale                       85214              -  Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na  
                                                                           ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
         paragrafie                      2030                 -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   
                                                                            na realizacje własnych  zadań bieżących  gmin  
                                                                           ( związków gmin)  
                                                                            zmniejsza się o kwotę   11 000,00 zł  
 
Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 02.04.2012r Nr FB.I.3111.4.2012.ML  - informacja o ostatecznych kwotach  
 Na 2012r w zakresie  dochodów związanych  z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej , dotacji na 
zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizacje zadań własnych , które na podstawie obowiązujących 
przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa  
 
  
 
Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu  o kwotę  238 309,00 zł 
 
 
C/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu : 
 
     1) W Dziale                               700              -  Gospodarka mieszkaniowa  
          rozdziale                              70005          -  Gospodarka gruntami i  
                                                                               nieruchomościami  
          paragrafie                              0770           -   Wpłaty z tytułu  odpłatnego nabycia  prawa  
                                                                                własności  oraz prawa użytkowania  
                                                                                wieczystego  nieruchomości  
                                                                                zmniejsza się o kwotę   126 759,00 zł 
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     2) W Dziale                               921              -   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
          rozdziale                              92109          -   Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby  
          paragrafie                              6207           -   Dotacje celowe w ramach programów  
                                                                                finansowanych  z udziałem środków   
                                                                                europejskich  oraz środków o których mowa  
                                                                                w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3  pkt.5 i 6  
                                                                                ustawy, lub płatności w ramach budżetu  
                                                                                środków europejskich   
                                                                                 zmniejsza się o kwotę  160 000,00 zł 
 
 
Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę   286 759,00 zł 
 
 
D/ Zwiększa się  wydatki bieżące budżetu: 
 
     1) 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                             4130    -   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
                                                                        zwiększa się o kwotę  2 000,00 zł 
 
      2) W Dziale                             750       -   Administracja publiczna  
           rozdziale                            75045  -    Kwalifikacja wojskowa 
           paragrafie                            3030   -    Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                       zwiększa się o kwotę   100,00  
 
 
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę   2 100,00 zł 
 
 
E/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu : 
 
   1) W Dziale                                750       -  Administracja publiczna  
        rozdziale                              75011    -  Urzędy wojewódzkie 
        paragrafie                              4010     -  Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                        zmniejsza się o kwotę  169,00 zł 
 
   2) W Dziale                                852       -   Pomoc społeczna  
        rozdziale                               85212   -   Świadczenia rodzinne , świadczenia z  
                                                                        funduszu alimentacyjnego  oraz składki  na 
                                                                        ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z  
                                                                        ubezpieczenia społecznego   
       paragrafie                              3110      -    Świadczenia społeczne 
                                                                         zmniejsza się o kwotę  108 000,00 zł 
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   3) W Dziale                               852        -   Pomoc społeczna  
        rozdziale                              85214    -   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
                                                                        ubezpieczenia  emerytalne i rentowe  
        paragrafie                             3110      -    Świadczenia społeczne  
                                                                        zmniejsza się o kwotę      11 000,00 zł 
 
    4) W Dziale                              801        -   Oświata i wychowanie  
         rozdziale                             80101    -   Szkoły podstawowe 
         paragrafie                            4110      -   Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                        zmniejsza się o kwotę      8 450,00 zł 
 
    5) W Dziale                             801        -    Oświata i wychowanie  
         rozdziale                            80110    -    Gimnazja  
         paragrafie                            4110     -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                        zmniejsza się o kwotę    4 549,00 zł 
 
 
     
 
Ogółem zmniejsza się wydatki   bieżące budżetu o kwotę   132 168,00 zł 
 
 
F/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu : 
 
 1)  W Dziale                               900       -  Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska  
       rozdziale                              90015   -  Oświetlenie  ulic, placów i dróg  
       paragrafie                              6050    -   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
                                                                      zmniejsza się o kwotę   30 000,00 zł 
 
  2) W Dziale                               921       -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
       rozdziale                              92109   -  Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby  
       paragrafie                              6050    -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
                                                                     zmniejsza się o kwotę  53 000.00 zł 
 
  Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę  83 000,00 zł 
 
 
G / Zwiększa się przychody budżetu : 
 
     W paragrafie                         952       -  Przychody z zaciągniętych  pożyczek i  
                                                                     kredytów na rynku krajowym  
                                                                     zwiększa się o 300 000,00 zł 
 
 
 Ogółem zwiększa się przychody budżetu  o kwotę     300 000,00 zł 
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Po uwzględnieniu zmian w budżecie  po stronie dochodów bieżących , majątkowych  
przychodów  oraz wydatków bieżących i majątkowych  budżet gminy przedstawia się 
następująco : 
DOCHODY  
 
DOCHODY BIEŻĄCE                                                12 669 725,00 zł 
Zwiększenia                                                                           12 000,00 zł 
Zmniejszenia                                                                        238 309,00 zł 
RAZEM DOCHODY BIE ŻĄCE                                 12 443 416,00 zł 
DOCHODY MAJ ĄTKOWE                                             738 955,25 zł 
Zwiększenia                                                                                    0,00  zł 
Zmniejszenia                                                                         286 759,00 zł   
RAZEM DOCHODY MAJ ĄTKOWE                             452 196,25 zł 
DOCHODY OGÓŁEM                                                 12 895 612,25 zł 
PRZYCHODY                                                                     902 244,75 zł 
Zwiększenia                                                                          300 000,00 zł  
Zmniejszenia                                                                                   0,00 zł 
RAZEM PRZYCHODY                                                 1 202 244,75 zł 
 
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM                   14 097 857,00 zł 
 
 
WYDATKI 
 
WYDATKI BIE ŻĄCE                                                   11 591 525,00 zł 
Zwiększenia                                                                               2 100,00 zł 
Zmniejszenia                                                                          132 168,00 zł 
RAZEM WYDATKI BIE ŻĄCE                                   11 461 457,00 zł 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE                                            1 475 700,00 zł 
Zwiększenia                                                                                      0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                            83 000,00 zł 
RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE                            1 392 700,00 zł 
WYDATKI OGÓŁEM                                                   12 854 157,00 zł 
ROZCHODY                                                                     1 243 700,00 zł 
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                        14 097 857,00 zł 
 
                                                
 
 
 
    
                         
 
 
§  2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XI/77/11 z dnia 29 
       grudnia 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .  
 
 
§ 3. Dokonuje się zmiany w zapisie § 3  uchwały budżetowej gminy Tułowice  na 2012 rok  
       Nr XI/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r.  w następujący sposób : 
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       „§ 3 Nadwyżka budżetu gminy  w kwocie 41  455,25 zł zostanie  przeznaczona na spłatę  
       rat kredytów i pożyczek „ 
 
 
§  4. Dokonuje się zmiany zapisu § 4 pkt.1)   uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012  
        rok  Nr XI/77/11 z 29 grudnia 2011r.  w następujący sposób : 
        „§ 4  Ustala się :  

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 202  244,75 zł” 
 

 
§  5. Dokonuje się zmiany w zapisie § 6  uchwały budżetowej  Gminy Tułowice na 2012r rok  
        Nr XI/77/11 z dnia 29 grudnia 2011r.  w następujący sposób : 
        „§ 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek ,  
        emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1 700 000,00 zł” 
 
§  6. Dokonuje się zmiany zapisu § 13 pkt.1)  uchwały budżetowej  Gminy Tułowice na 2012 
        rok  Nr XI/77/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.  w następujący sposób ; 
        „§13  Upoważnia się  Wójta do: 
          1)  zaciągania kredytów i pożyczek  oraz papierów wartościowych : 

a) na pokrycie występującego  w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w  
      wysokości 600 000,00 zł, 
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań  z tytułu emisji papierów 
      wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  
      1 100 000,00 zł 

 §  7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 
 
 §  8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
        Informacji Publicznej  
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy  
                  
                                                                                                Alicja Lewandowska – Adam  
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Tułowice 
Nr XIV/93/12 
z dnia 26 kwietnia 2012r.  
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                                                                                          Załącznik Nr 3 
                                                                                          do Uchwały Rady Gminy Tułowice  
                                                                                          Nr XI/77/11 
                                                                                          z dnia 29 grudnia 2011r.  
 
 
                      
 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ŻETU 
GMINY TUŁOWICE 

2012 ROK 
 
1. DOCHODY   OGÓŁEM                                            12 895 612,25   zł 
 
2. WYDATKI OGÓŁEM                                               12 854 157,00  zł 
 
3. NADWYŻKA  (1 – 2)                                                         41 455,25  zł 
 
4. PRZYCHODY  BUDŻETU                                          1 202 244,75 zł 
    z tego : 
 
   a  przychody z planowanych do zaciągnięcia 
       pożyczek i kredytów na rynku krajowym                1 100 000,00 zł  
 
   b  wolne środki , o których mowa  w art.217  
       ust.2 pkt.6 ustawy                                                          102 244,75 zł 
 
 
5.ROZCHODY BUDŻETU                                              1 243 700,00  zł 
     
    a  spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek              1 243 700,00  zł 
    z tego  : 
 
    - spłata zaciągniętych kredytów                                1 010 000,00  zł               
 
    - spłata zaciągniętych pożyczek                                   233 700,00   zł 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
                                                                                                   Tułowice dnia 16.04.2012r.  
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                                                                                               Rada Gminy Tułowice  
 
      

W N I O S E K 
 
W załączeniu przedkładam  projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice  
na 2012 r. i wnioskuje o jej uchwalenie . 
 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 
Do uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 r. 

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały : 
Dokonanie zmian budżetu gminy na 2012r.  

2. Aktualny stan faktyczny i prawny : 
      § 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/ Zwiększa się dochody bieżące  budżetu : 

1) W Dziale 756  rozd.75618 w paragrafie 0490 –wpływy z innych lokalnych opłat 
       pobieranych  przez j.s.t. zwiększa się o 10 000,00 zł – jest to przeniesienie  
      dochodów , które zostały zaplanowane w Dziale 600 rozdz. 6016  w paragrafie  
      0690 –wpływy z innych opłat  a dotyczą opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego 
     Według obowiązującej klasyfikacji budżetowej   dochody z tytułu zajęcia pasa 
     drogowego mają być  ujmowane w Dziale 756 roz, 75618 a nie w dziale 600  
      rozdziale 60016 powyższy fakt ma odniesienie w punkcie B/ zmniejszenie 
     dochodów bieżących  niniejszej uchwały . 
2) W Dziale 852 rozdziale 85213 paragrafie 2030-  dotacje celowe otrzymane z  
       budżetu państwa  na realizację własnych zadań  Gminy Tułowice  zwiększa się 
       o 2 000,00 zł – zwiększona dotacja  zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego   

                       Nr FB.I.3111.4.2012.ML z 2.04.2012r –środki  przeznaczone  na opłaty  
                       ubezpieczenia zdrowotnego dla osób korzystających z pomocy z OPS  
             B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu  : 

1) W Dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 0690 –wpływy z różnych opłat –  
       zmiana porządkująca  zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową  a  
       dotycząca  dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego  ( opisana w 
       punk. 1 pozycja A) 10 000,00 zł 
2)   W Dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 2010- zmniejszenie dotacji o  
       169,00 zł  na realizacje zadań  z zakresu administracji rządowej – pismo 
       Wojewody Opolskiego  Nr FB.I.3111.4.2012.ML  z dnia 02.04.2012r. 
        informacja o ostatecznych  kwotach dotacji na 2012r. ( pismo w załączeniu )  
3) W Dziale 758 rozdziale  75801 paragrafie 292 zmniejszenie subwencji  

                     oświatowej o kwotę 12 999,00 zł ( pismo Ministra Finansów z 25 marca 2012r. 
                     Nr ST3/4820/2/2012/459 wraz załącznikiem ( w załączeniu do uchwały )  

4) W Dziale 756 rozdziale 75621  paragrafie 0010 – zmniejszenie dochodów z  
       tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  o kwotę  
       96 141,00 zł ( pismo Ministra Finansów z 25 marca 2012r.  Nr  
       St3/4820/2012/459 wraz z załącznikiem w załączeniu do uchwały) 
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5) W Dziale 852 rozdziale 85212 paragrafie 2010 zmniejszenie środków –dotacji  
       na świadczenia rodzinne o kwotę 108 000,00 zł ( pismo  Wojewody Opolskiego 
       z 02.04.2012r Nr FB.I.3111.4.2012.ML- zmniejszenie dotacji dla osób  
       korzystających z pomocy OPS.  pismo w załączeniu )  
6)   W Dziale 852 rozdziale 85214 paragrafie 2030 – zmniejszenie dotacji na zasiłki 
       i pomoc w naturze dla osób korzystających z  pomocy OPS   o kwotę  
       11 000,00 zł ( pismo Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.4.2012.ML  z  
       02.04.2012r  w załączeniu do uchwały)  

              C/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu : 
1) W Dziale 700 rozdziale 70005  paragrafie 0770 – zmniejszenie dochodów z  
      tytułu  sprzedaży mienienia gminy  na kwotę 126 759,00 zł . Zaplanowane  
      dochody ze sprzedaży mienia na kwotę 600 000,00 zł  według posiadanego 
       rozeznania dotyczącego zainteresowania zakupem  działek gminnych oraz  
       mieszkań nie są  realne do uzyskania ,  ponieważ sprzedaż  według stanu na  
       koniec I kwartału wynosi  0 . Pierwszy przetarg na mieszkanie odbędzie się  w 
      ostatnim tygodniu kwietnia a działek budowlanych w pierwszej dekadzie 
      maja.  
2) W Dziale 921 rozdziale 92109 paragrafie 6207 w pierwotnej wersji budżetu  
       była zaplanowana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na  
       dofinansowanie budowy Centrum Rekreacji w Skarbiszowicach  zgodnie z  
        zawartą umową zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości  
       160 000,00 zł. W związku z tym ,że powyższy projekt  jest  dofinansowany   
       w ramach środków z PROW, w ramach których była dofinansowana  
       inwestycja w Ligocie Tułowickiej oraz plac zabaw w Skarbiszowicach   i   
       zagospodarowanie placu  przy  Krzyżu  w Skarbiszowicach  z doświadczenia  
       możemy stwierdzić ,że nie jest możliwe aby  dotacja  w wysokości 160 000,00  
       zł wpłynęła  do budżetu w 2012r  zgodnie z warunkami określonymi w  
       umowie . Powyższa kwota zasili budżet roku 2013.  

              D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu : 
                   Zmiany w wydatkach budżetowych – zmniejszenia wynikają ze zmniejszenia  
                   środków otrzymanych  od Wojewody Opolskiego oraz Ministerstwa Finansów . 

1) W Dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 4010 – zmniejszenie środków 
dotacji na zadania   administracji  państwowej  o kwotę 169,00 zł ( pismo 
Wojewody Opolskiego  z  02.04.2012r w załączeniu do uchwały )  informuje 
o ostatecznych kwotach dotacji na 2012r . Zmniejszenie dotacji  
automatycznie wpływa na zmniejszenie wydatków z tego tytułu , ponieważ 
dotacje to środki specjalnego przeznaczenia .  

2) W Dziale 852 rozdziale 85212 paragrafie 3110 – zmniejszenie dotacji na 
świadczenia rodzinne  dla osób korzystających z opieki OPS  o kwotę 
108 000,00 zł . Zmniejszenie dotacji automatycznie wpływa na zmniejszenie 
wydatków  z tego tytułu , ponieważ dotacja to środki specjalnego 
przeznaczenia ( pismo Wojewody Opolskiego z 02.04.2012r w załączeniu )  

3) W Dziale 852 rozdziale 85214  paragrafie 3110- zmniejszenie dotacji na 
świadczenia  z OPS  na zasiłki i pomoc w naturze   o kwotę  11 000, 00 zł . 
Zmniejszenie dotacji automatycznie wpływa na zmniejszenie  wydatków z 
tego tytułu , ponieważ dotacja  to środki specjalnego przeznaczenia .  

4) W Dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 4110 – zmniejszenie wydatków na 
      opłatę składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej o kwotę  
      8 450,00 zł – powyższe zmniejszenie  wynika ze zmniejszenia subwencji  
      Oświatowej przez Ministerstwo Finansów  ( pismo Ministra Finansów z  
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       23.03.2012 r. w załączeniu – zmniejszenie  subwencji oświatowej ogółem na 
        kwotę 12 999,00 zł) 
5) W Dziale 801 rozdziale 80110 paragrafie 4110 – zmniejszenie wydatków  na 
       opłatę składek na ubezpieczenia społeczne w Gimnazjum  na kwotę 4 549,00  
       zł ( pismo Ministra Finansów z 23.03.2012r. o zmniejszeniu subwencji  
       oświatowej na kwotę  12 999,00 zł.- zmniejszenie w SzP. na kwotę 8450,00  
       zł oraz w Gimnazjum na kwotę 4 549,00 zł = 12 999,00 zł ) 
F/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu : 
1) W Dziale 900 rozdziale 90015 paragrafie 6050 –  zmniejszenie wydatków 

inwestycyjna na  budowę  oświetlenia do Małych Tułowic o  30 000,00 zł. 
Po  rozstrzygnięciu przetargu  inwestycja  zostanie wykonana za 70 000,00 
zł. Kwota zaplanowana w budżecie wynosiła 100 000,00 zł. 

2) W Dziale 921 rozdziale 92109 paragrafie 6050 – zmniejszenie wydatków 
inwestycyjnych o 53 000,00 zł związanych z budową Centrum w 
Skarbiszowicach . Po rozstrzygnięciu przetargu powyższa inwestycja 
zostanie wykonana za 450 000.00 zł. Zaplanowane środki  w budżecie na 
powyższą inwestycję w 2012 roku wynosiły 503 000,00 zł.  

                   G/ Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 300  OOO,00 ZŁ 
                        W pierwotnej wersji  w budżecie był zaplanowany przychód z tytułu  
                         zaciągnięcia kredytu w wysokości 800 000,00 zł. Po dokonanych korektach   
                         budżetu niniejszą  uchwałą  , a przede wszystkim zmniejszenie dochodów z  
                         tytułu sprzedaży mienia  oraz  przewidywane opóźnienie we wpływach  
                         środków z dotacji na budowę Centrum w Skarbiszowicach  spowodowało  
                         zwiększenie kwoty kredytu  z 800 000,00 zł na 1 100 000,00 zł. W związku z 
                         tym ,że w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 r.  jest w planie  kredyt  
                        do zaciągnięcia w 2013 r.  na 300 000,00 zł  , a faktycznie powinny spłynąć 
                        środki z tytułu dotacji do Centrum w Skarbiszowicach w wysokości  
                        160 000,00 zł oraz środki z dotacji na  budowę zaplecza socjalnego na boisku  
                        sportowym w Tułowicach  w wysokości 160 000,00 zł  , których nie ma w 
                        planie dochodów  budżetowych na rok 2013 , może zaistnieć sytuacja ,że dla  
                        zrównoważenia budżetu  na rok 2013 nie będziemy musieli zaciągać  
                        zaplanowanego kredytu. W wysokości 300 000,00 zł.  
 
        Po uwzględnieni u zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą budżet po zmianach będzie 
się przedstawiał następująco : 
Dochody bieżące                                     12 443 416,00 zł 
Dochody majątkowe                                     452 196,25 zł 
Dochody Ogółem                                     12 895 612,25 zł 
Przychody                                                  1 202 244,75 zł 
Dochody i przychody ogółem                  14 097 857,00 zł 
 
Wydatki bieżące                                        11 461 457,00 zł 
Wydatki majątkowe                                     1 392 700,00 zł 
Wydatki ogółem                                        12 854 157,00 zł 
Rozchody                                                    1 243 700,00 zł 
Wydatki i rozchody ogółem                      14 097 857,00 zł.  
 
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej , który po zmianach niniejszą 
uchwałą będzie zgodny z  załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ( załącznik w załączeniu)  
 



 12 

§ 3. Zmienia się zapis § 3  uchwały budżetowej , który dotyczy wysokości planowanej 
nadwyżki budżetowej na kwotę 41 455,25 zł. . 
 
§ 4. Zmienia się zapis § 4 pkt. 1) dotyczący wielkości planowanych przychodów na kwotę 
1 202 244,75 zł. 
 
§ 5. Dokonuje się zmiany w zapisie § 6 który dotyczy zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek   i zwiększenie tego limitu wynosi 300 000,00 zł ponieważ w 
pierwotnym zapisie limit  z tytułu zobowiązań  z kredytów i pożyczek wynosił 
1 400 000,00zł, po dokonanych zmianach będzie wynosił 1 700 000,00 zł 
 
 
§ 6 Dokonuje się zmiany zapisu dotyczącego upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i 
pożyczek i jest związany ze zwiększonym limitem   na zaciąganie zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek  w pozycji b) o 300 000,00 zł. W pierwotnej wersji zapisu  
upoważnienie w punkcie b) wynosiło 800 000,00 zł , po zmianie wynosi 1 100 000,00 zł. 
                        

 
               

  
 
 

 
 


