
                          

Zarządzenie Nr 219 /2013
Wójta Gminy TUŁOWICE

z dnia   02 lipca  2013r.  

w sprawie: zmian w   budżecie   Gminy Tułowice na 2013r.

  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z  2013 r.poz.594)  oraz  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; z 2013r. Dz. U. z 2012r, poz.1456,Dz.U. 2012r poz. 1530,
Dz. U. z 2012r, poz.1548 )  i § 12  pkt.2  uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012r.Nr
XXII/126/12 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013r.  Wójt Gminy zarządza co
następuje: 
§  1. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie 
        wydatków bieżących :

1) W Dziale                                  750              -  Administracja publiczna 
     rozdziale                                 75022          -  Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
     z paragrafu                               3030           -  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
                                                                             przenosi się kwotę   10 000,00  zł
    do rozdziału                             75023         -  Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
    do paragrafu                            4170           -  Wynagrodzenia bezosobowe
                                                                             przenosi się kwotę    6 000,00 zł
    do paragrafu                            4210           -  Zakup materiałów i wyposażenia 
                                                                             zwiększa się o  kwotę  2 000,00 zł
    do paragrafu                            4410           -  Podróże służbowe krajowe 
                                                                             przenosi się kwotę   2 000,00 zł

 2) W Dziale                                   750            -  Administracja publiczna 
      rozdziale                                  75095        -  pozostała działalność 
      z paragrafu                                4300         -  Zakup usług pozostałych
                                                                             przenosi się kwotę  1 500,00 zł
      do paragrafu                            4210         -  Zakup materiałów i wyposażenia 
                                                                             przenosi się kwotę  1 500,00 zł

 3) W Dziale                                    851           -  Ochrona zdrowia
      rozdziale                                   85154       -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      z paragrafu                                 4370        -  Opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych 
                                                                             świadczonych  w stacjonarnej  publicznej sieci
                                                                             telefonicznej    



                                                                             przenosi się kwotę  500,00 zł
      do paragrafu                            4700         -  Szkolenia pracowników  niebędących  członkami
                                                                                 korpusu służby cywilnej   
                                                                                 przenosi się kwotę     500,00 zł 
                                                  

§ 2 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
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