
                           

 

Zarządzenie Nr  156/2012 

Wójta Gminy TUŁOWICE 

z dnia  30 października   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;Dz.U z 2012r  poz.567) 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 2012 r. przyjęty uchwałą Nr XI/77/11 Rady Gminy  

         Tułowice  z dnia 29 grudnia 2011 r. w następujący sposób: 

      

A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu : 

 

    1) W Dziale                                 852     -  Pomoc społeczna  

         rozdziale                                85212 -  Świadczenia rodzinne , świadczenie 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   

                                                                       zwiększa się o kwotę  46 634,00 zł 

 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji  Nr FBC.I.3111.1.140.2012.UP z 

dnia 29.10.2012r. – zwiększenie dotacji  na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego  oraz składki na 

ubezpieczenia  emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego  

 

        2)  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  
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                                                                          osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

                                                                          integracji społecznej  

              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     1 272,00  zł 

 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji  Nr FBC.I.3111.1.140.2012.UP 

z  dnia  29.10.2012r. – zwiększenie dotacji celowej  na   opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej  

 

 

       3)  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  

                                                                         realizację własnych  zadań  bieżących gmin( związków  

                                                                         gmin )  

                                                                         zwiększa się o kwotę    14 200,00 zł 

  
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji  Nr FBC-I.3111.1.145.2012.DS z 

dnia 26.10.2012r -  zwiększenie dotacji  celowej  na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z  budżetu państwa  

 

 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące  budżetu o kwotę    62 106,00 zł 

    
 

 

B/ Zwiększa się  wydatki bieżące budżetu : 

 

    1) W Dziale                                852       -  Pomoc społeczna  

         rozdziale                               85212 -  Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu  

                                                                       alimentacyjnego  oraz składki  na ubezpieczenia  

                                                                       emerytalne  i rentowe  z ubezpieczenia  społecznego  

          paragrafie                              3110   -   Świadczenia społeczne  

                                                                        zwiększa się o kwotę    46 634,00 zł  

 

     2 )  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     1 272,00  zł 

 

      3)  W Dziale                             852      -  Pomoc społeczna  

            rozdziale                          85214   -   Zasiłki  i pomoc w naturze oraz składki na 

                                                                       ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

             paragrafie                         3110     -   Świadczenia społeczne  
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                                                                        zwiększa się o kwotę    14 200,00 zł 

 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu  o kwotę   62 106,00 zł 

 

 

  

Po dokonanych zmianach  budżetu  po stronie dochodów i wydatków bieżących , budżet 

przedstawia się następująco :   

 

 

DOCHODY  

 

DOCHODY   BIEŻĄCE                                                 12 732 387,13 zł 

Zwiększenia                                                                              62 106,00  zł 

Zmniejszenia                                                                                      0,00  zł 

RAZEM DOCHODY  BIEŻĄCE                                   12 794 493,13  zł 

DOCHODY  MAJĄTKOWE                                               461 282,63 zł 

DOCHODY  OGÓŁEM                                                  13 255 775,76 zł 

PRZYCHODY                                                                    1 202 244,75 zł 

DOCHODY  I PRZYCHODY  OGÓŁEM                   14  458 020,51 zł 

 

 

WYDATKI 

 

WYDATKI  BIEŻĄCE                                                    11 721 424,20 zł 

Zwiększenia                                                                               62 106,00 zł 

Zmniejszenia                                                                                       0,00 zł 

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE                                     11 783 530 20  zł 

WYDATKI  MAJĄTKOWE                                            1 430 790,31 zł 

WYDATKI  OGÓŁEM                                                   13 214 320 51  zł    

 ROZCHODY                                                                    1 243 700,00  zł    

WYDATKI  I ROZCHODY OGHÓŁEM                    14 458 020 51  zł        

 

 

 

§  2. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie  

        wydatków bieżących : 

 

     1) W Dziale                                        750         -  Administracja publiczna  

         rozdziale                                        75023    -   Urzędy  gmin ( miast i miast na prawach  

                                                                                   powiatu ) 

         z paragrafu                                      4300     -   Zakup usług pozostałych  

                                                                                  przenosi się kwotę  1 500,00 zl 

 

        do rozdziału                                    75075   -  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

        do paragrafu                                   4300     -  Zakup usług pozostałych  

                                                                                  przenosi się kwotę  1 500,00 zł 
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§ 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                                                    


