
                             
                                                                                                  
                                                                                        
                                                                                
                                                                                   

Uchwała Nr XXI/119/12
Rady Gminy Tułowice

z dnia  z  29 listopada   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 zmiany : 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;Dz.  U.  2012r 
poz.567 ) 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 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                                             801         -   Oświata i wychowanie 
      rozdziale                                            80101     -   Szkoły podstawowe
      paragrafie                                           2007       -   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 .
                                                                                     zwiększa się o kwotę  53 942,70 zł
      paragrafie                                           2009       -   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
                                                                                     zwiększa się o kwotę   9 519,30 zł 
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Umowa o dofinansowanie projektu  w ramach  programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.02-16-
112/12-00   z dnia 10.10.2012r. zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu ul. Głogowska 25 C 45-315 
Opole – Priorytet IX   „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty  - dotacja   udzielona  na wniosek GZS w Tułowicach w wysokości  
63 462,00 zł – dotacja przekazana na konto Gminy Tułowice 25.10.2012r. 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę    63 462,00 zł

B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu:
 
 1) W Dziale                                             926         -  Kultura fizyczna 
     rozdziale                                             92695     -  Pozostała działalność
     paragrafie                                            6260       -  Dotacje otrzymane z państwowych
                                                                                    funduszy celowych na finansowanie lub
                                                                                    dofinansowanie kosztów realizacji 
                                                                                    inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
                                                                                    jednostek sektora finansów publicznych 
                                                                                    zwiększa się o kwotę  150 000,00 zł 

Umowa Nr 2012/0027/2231/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego za środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej  - środki na projekt pn..” Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza 
sportowego w Tułowicach na funkcję świetlicowo-sportową  
     

Ogółem zwiększa się dochody  majątkowe  budżetu o kwotę   150 000,00  zł   .

C/ Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu :

 1) W Dziale                                        700        -  Gospodarka mieszkaniowa 
      rozdziale                                       70005    -  Gospodarka gruntami  i 
                                                                              nieruchomościami 
     paragrafie                                         0770    -  Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
                                                                              własności oraz prawa  użytkowania 
                                                                              wieczystego nieruchomości 
                                                                              zmniejsza się o kwotę   95 500,00 zł

Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę   95 500,00 zł

D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu :

1) W Dziale                                 801        -   Oświata i wychowanie 
            rozdziale                                80195     -   Pozostała działalność  
            paragraf                                   4217      -   Zakup materiałów i wyposażenia 
                                                                               zwiększa się o kwotę  5 394,10 zł
            paragraf                                   4219      -   Zakup materiałów i wyposażenia
                                                                               zwiększa się o kwotę    951,90 zł
            paragrafie                                 4247      -   Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych 
                                                                               i książek
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                                                                               zwiększa się o kwotę   48 548,60 zł
       paragrafie                                      4249      -  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
                                                                               i książek
                                                                               zwiększa się o kwotę     8 567,40 zł

     2) 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   31 333,00 zł
       3) W Dziale                                    801      -   Oświata i wychowanie 
            rozdziale                                   80104 -    Przedszkola
            paragrafie                                4110    -    Składki na ubezpieczenia społeczne
                                                                               zwiększa się  o kwotę  15 667,00 zł

       4) W Dziale                                   900      -   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
            rozdziale                                  90095  -   Pozostała działalność
            paragrafie                                  4210   -   Zakup materiałów i wyposażenia 
                                                                              zwiększa się o kwotę  4 500,00 zł 

              

Ogółem  zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę    114 962,00 zł 

E/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :

1) W Dziale                                             926      -  Kultura fizyczna 
     rozdziale                                            92601 -   Obiekty sportowe
     w paragrafie                                        6059  -   Wydatki inwestycyjne jednostek 
                                                                                budżetowych 
                                                                                zwiększa się o kwotę   3 000,00 zł

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę    3 000,00 zł

            

Po dokonanych zmianach  w budżecie  w działach , rozdziałach i paragrafach po stronie 
dochodów i wydatków bieżących i majątkowych  budżet  przedstawia się następująco :
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DOCHODY 

DOCHODY BIEŻĄCE                                                     12 806 393,13 zł
Zwiększenia                                                                                63 462,00 zł
Zmniejszenia                                                                                       0,00  zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE                                      12 869 855,13 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE                                                 461 282,63  zł
Zwiększenia                                                                              150 000,00 zł
Zmniejszenia                                                                               95 500,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE                                 515 782,63 zł
DOCHODY OGÓŁEM                                                     13 385 637,76 zł
PRZYCHODY                                                                     1 202 244,75 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM                       14 587 882,51 zł

WYDATKI 

WYDATKI BIEŻĄCE                                                      11 795 430,20  zł
Zwiększenia                                                                               114 962,00  zł
Zmniejszenia                                                                                        0,00  zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE                                      11 910 392,20  zł
WYDATKI  MAJĄTKOWE                                              1 430 790,31  zł
Zwiększenia                                                                                  3 000,00  zł
Zmniejszenia                                                                                        0,00  zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE                               1 433 790,31  zł
WYDATKI OGÓŁEM                                                      13 344 182,51  zł
ROZCHODY                                                                        1 243 700,00  zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                           14 587 882,51  zł     

§  2.  Dokonuje się zmian  między działami , rozdziałami i paragrafami  po stronie wydatków 
        bieżących i majątkowych   

1) Dział                                         921          -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
    rozdziale                                  92109      -  Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub 
    z paragrafu                                6050       -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
                                                                         przenosi się kwotę   5 400,00 zł

    do Działu                                  600         -  Transport i łączność
    do rozdziału                             60016     -  Drogi publiczne gminne
    do paragrafu                            6050      -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
                                                                         przenosi się kwotę  3 000,00 zł

    do Działu                                  926        -   Kultura fizyczna 
    rozdziału                                  92601    -   Obiekty sportowe
    do paragrafu                            6059      -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
                                                                         przenosi się kwotę  2 400,00 zł
 
   2) Dział                                       926       -   Kultura fizyczna 
       rozdziale                                92601    -  Obiekty sportowe
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      z paragrafu                         6050       -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
                                                                      przenosi się kwotę 16 250,00 zł
     do paragrafu                        6059       -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
                                                                       przenosi się kwotę  16 250,00 zł 
    3) Dział                                  852         -   Pomoc społeczna 
       rozdziale                             85212     -   Świadczenia rodzinne , świadczenie z 
                                                                      funduszu alimentacyjnego  oraz składki  na 
                                                                      ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z 
                                                                      ubezpieczenia emerytalnego     
       z paragrafu                         2910       -   Zwrot dotacji  oraz płatności , w tym 
                                                                      wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem 
                                                                      lub wykorzystanych  z naruszeniem  procedur , 
                                                                      o których mowa  w art.184 ustawy , pobranych
                                                                      nienależnie  lub w nadmiernej wysokości 
                                                                      przenosi się kwotę     6 000,00 zł 
       z paragrafu                         4580       -   Pozostałe odsetki 
                                                                      przenosi się kwotę     3 000,00 zł

       do Działu                           900        -    Gospodarka komunalna i ochrona 
                                                                      środowiska    
       do rozdziału                      90001    -    Gospodarka ściekowa i ochrona wód
       do paragrafu                     6050      -    Wydatki inwestycyjne jednostek 
                                                                       budżetowych    
                                                                       przenosi się kwotę   7 000,00 zł 

      do  rozdziału                       90015   -     Oświetlenie ulic , placów i dróg 
       do paragrafu                      6050     -     Wydatki inwestycyjne jednostek 
                                                                        budżetowych      
                                                                        przenosi się kwotę   2 000,00 zł 

      4) Dział                                852       -      Pomoc społeczna
         rozdział                             85216   -      Zasiłki stałe
         z paragrafu                        2910     -     Zwrot dotacji  oraz płatności , w tym 
                                                                       wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem 
                                                                       lub wykorzystanych  z naruszeniem  procedur , 
                                                                       o których mowa  w art.184 ustawy , pobranych
                                                                       nienależnie  lub w nadmiernej wysokości 
                                                                       przenosi się kwotę   5 000,00 zł
         do Działu                          900       -     Gospodarka komunalna i ochrona 
                                                                       środowiska
         do rozdziału                     90015   -      Oświetlenie ulic, placów i dróg 
         do paragrafu                    6050     -     Wydatki inwestycyjne jednostek
                                                                        budżetowych 
                                                                        przenosi się kwotę  5 000,00 zł

       5) Dział                              900         -     Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 
           rozdział                          90002    -      Gospodarka odpadami 
           z paragrafu                      4210      -      Zakup materiałów i wyposażenia
                                                                         przenosi się kwotę  5 000,00 zł
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           do rozdziału                  90015      -       Oświetlenie ulic, placów i dróg 
           do paragrafu                 6050       -       Wydatki inwestycyjne jednostek 
                                                                           budżetowych 
                                                                           przenosi się kwotę   3 000,00 zł

          do Działu                       926           -       Kultura fizyczna 
          do rozdziału                  92601       -       Obiekty sportowe 
          do paragrafu                 6059         -       Wydatki inwestycyjne jednostek
                                                                           budżetowych 
                                                                           przenosi się kwotę  2 000,00 zł

     6) Dział                              801           -        Oświata i wychowanie 
         rozdział                         80110       -        Gimnazja
         z paragrafu                    3020          -        Wydatki osobowe niezaliczane  do
                                                                           wynagrodzeń 
                                                                           przenosi się kwotę     193,00 zł
         z paragrafu                    4010          -        Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                           przenosi się kwotę   1 826,00 zł
         z paragrafu                    4120          -        Składki na Fundusz Pracy
                                                                           przenosi się kwotę      257,00 zł

         do Działu                     854              -         Edukacyjna opieka wychowawcza 
         do rozdziału                85401           -        Świetlice szkolne
         do paragrafu               3020            -        Wydatki osobowe niezaliczane do 
                                                                            wynagrodzeń
                                                                             przenosi się kwotę     193,00 zł
        do paragrafu                  4010           -       Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                            przenosi się kwotę     1 826,00 zł 
        do paragrafu                  4110           -       Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                            przenosi się kwotę        257,00 zł

Po dokonanych zmianach budżetu  po stronie wydatków bieżących i majątkowych 
między działami , rozdziałami i paragrafami budżet przedstawia się następująco :

DOCHODY 

DOCHODY BIEŻĄCE                                                     12 869 855,13 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE                                                 515 782,63 zł
DOCHODY OGÓŁEM                                                    13 385 637,76  zł
PRZYCHODY                                                                     1 202 244,75 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM                       14 587 882,51 zł

WYDATKI 

WYDATKI BIEŻĄCE                                                      11 910 392,20 zł
Zwiększenia                                                                                        0,00  zł
Zmniejszenia                                                                              19 000,00   zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE                                      11 891 392,20  zł

6



WYDATKI  MAJĄTKOWE                                              1 433 790,31  zł
Zwiększenia                                                                                19 000,00  zł
Zmniejszenia                                                                                        0,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE                               1 452 790,31  zł
WYDATKI OGÓŁEM                                                      13 344 182,51  zł
ROZCHODY                                                                        1 243 700,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                           14 587 882,51 zł    

 §  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
        Informacji Publicznej .  

 
                                                                                                           
                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 
                 
                                                                                                Alicja Lewandowska – Adam 
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