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Uchwała Nr XXVIII/167/13 
Rady Gminy Tułowice 

z dnia  22 sierpnia    2013 r.  
 

                      w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013 r. 
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2013 r.  poz.594),  art.211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach 
publicznych (Dz. U z 2013 poz.885,poz.938) Rada Gminy uchwala, co następuje : 
 
 
§ 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2013 r. przyjęty uchwałą Nr XXII/126/12 Rady  
       Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. 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   
                                                                              nieposiadających  osobowości prawnej  oraz  
                                                                              wydatki związane z ich poborem  
      rozdziale                                    75615       -  Wpływy z podatku rolnego , podatku  
                                                                              leśnego , podatku od czynności  
                                                                              cywilnoprawnych , podatków i opłat  
                                                                              lokalnych  od osób prawnych i innych  
                                                                              jednostek organizacyjnych  
     paragrafie                                     0310        -  Podatek od nieruchomości  
                                                                              zwiększa się o kwotę  40 000,00 zł 
 
 
   2) W Dziale                                    756          -  Dochody  od osób prawnych , od osób  
                                                                              fizycznych  i od innych jednostek   
                                                                              nieposiadających  osobowości prawnej  oraz  
                                                                              wydatki związane z ich poborem 
       rozdziale                                   75616       -  Wpływy z podatku rolnego , podatku  
                                                                              leśnego , podatku od spadków i darowizn , 
                                                                              podatku od czynności cywilnoprawnych   
                                                                              oraz podatków i opłat lokalnych  od osób  
                                                                              fizycznych  
      paragrafie                                   0310         -  Podatek od nieruchomości  
                                                                             zwiększa się o kwotę   10 000,00 zł  
      paragrafie                                   0500         -  Podatek od czynności cywilnoprawnych  
                                                                              zwiększa się o kwotę   13 000,00 zł  
      paragrafie                                   0430         - Wpływy z opłaty targowej  
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                                                                             zwiększa się o kwotę    5 000,00 zł 
 
   3) W Dziale                                  801           -  Oświata i wychowanie 
        rozdziale                                 80195       -  Pozostała działalność 
        paragrafie                                2020         -  Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa  
                                                                             na zadania bieżące  realizowane przez gminę  
                                                                             na podstawie porozumień  z organami  
                                                                             administracji rządowej  
                                                                             zwiększa się o  8 000,00 zł 
 
Porozumienie z MEN Nr MEN/2013/DZSE/1312 z dnia 20.08.2013 dotyczące dofinansowania  wydruku 
podręczników szkolnych  i książek  pomocniczych  dla uczniów  niewidomych  uczęszczających  do szkół lub 
placówek  dla których organem  prowadzącym jest Gmina Tułowice . 
                                                                         
 
 Ogółem  zwiększa  się  dochody bieżące budżetu o kwotę  76 000,00 zł  
 
 
B/ Zwiększa się  wydatki bieżące budżetu : 
 
  1) W Dziale                                       700        -  Gospodarka mieszkaniowa  
       rozdziale                                      70005   -   Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
       paragrafie                                      4300    -   Zakup usług pozostałych  
                                                                              zwiększa się o kwotę   1 000,00 zł 
      paragrafie                                       4390    -   Zakup usług  obejmujących  wykonanie  
                                                                              ekspertyz, analiz i  opinii     
                                                                              zwiększa się o kwotę    2 000,00 zł  
   2) W Dziale                                       750      -   Administracja publiczna  
        rozdziale                                      75023  -   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach  
                                                                               powiatu)  
       paragrafie                                       4210    -   Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                               zwiększa się o kwotę    6 000,00 zł 
       paragrafie                                       4260    -   Zakup  energii 
                                                                               zwiększa się o kwotę   15 000,00 zł 
       paragrafie                                       4270    -   zakup usług remontowych  
                                                                               zwiększa się o kwotę     1 700,00 zł 
       paragrafie                                       4410    -    Podróże służbowe krajowe 
                                                                               zwiększa się o kwotę     2 500,00 zł   
       paragrafie                                       4700    -   Szkolenia pracowników  niebędących 
                                                                               członkami korpusu służby cywilnej   
                                                                               zwiększa się o kwotę     3 000,00 zł  
    3) W Dziale                                      750        -    Administracja publiczna  
         rozdziale                                     75075    -    Promocja jednostek samorządu  
                                                                                 terytorialnego  
         paragrafie                                     4210     -     Zakup materiałów i wyposażenia 
                                                                                 zwiększa się o kwotę   3 000,00 zł 
         paragrafie                                      4300     -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                 zwiększa się o kwotę   5 000,00 zł  
 
      4) W Dziale                                     750        -   Administracja publiczna  
           rozdziale                                    75095    -    Pozostała działalność  
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           paragrafie                                    4500     -    Pozostałe podatki  na rzecz budżetów 
                                                                                  jednostek samorządu terytorialnego  
                                                                                  zwiększa się o kwotę   5 000,00 zł  
 
      5)  W Dziale                                    801        -    Oświata i wychowanie  
            rozdziale                                   80195    -    Pozostała działalność 
            paragrafie                                   4300     -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                 zwiększa się o kwotę   8 000,00 zł  
            paragrafie                                   4170     -    Wynagrodzenia  bezosobowe 
                                                                                  zwiększa się o kwotę  300,00 zł  
 
       6) W Dziale                                     900        -   Gospodarka komunalna i ochrona  
                                                                                  środowiska  
            rozdziale                                    90095    -    Pozostała działalność 
            paragrafie                                    4210     -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                  zwiększa się o kwotę  6 000,00 zł 
            paragrafie                                    4430     -    Różne opłaty i składki  
                                                                                   zwiększa się o kwotę  2 500,00 zł 
 
       7) W Dziale                                      921       -    Kultura i ochrona dziedzictwa  
                                                                                   narodowego  
            rozdziale                                     92109   -    Domy i ośrodki kultury , świetlice i  
                                                                                   kluby  
           paragrafie                                      4260     -   Zakup energii  
                                                                                   zwiększa się o kwotę  5 000,00 zł  
 
Ogółem  zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę  66 000,00 zł   
 
C/ Zwiększa się wydatki majątkowe  budżetu : 
  1)  W Dziale                                          750       -   Administracja  publiczna  
        rozdziale                                         75023   -   Urzędy gmin( miast i miast na prawach 
                                                                                  powiatu) 
        paragrafie                                        6050     -    Wydatki inwestycyjne jednostek  
                                                                                   budżetowych    
                                                                                   zwiększa się o kwotę  10 000,00 zł  
 
Ogółem zwiększa się  wydatki majątkowe   budżetu o kwotę  10 000,00 zł  
 
 
§ 2. Dokonuje się zmian  między działami , rozdziałami i paragrafami  po stronie wydatków 
       bieżących i majątkowych : 
 
       1) W Dziale                                            926           -  Kultura fizyczna  
            rozdziale                                           92695       -  Pozostała działalność  
            z paragrafu                                         4210        -   Zakup materiałów i wyposażenia 
                                                                                           przenosi się kwotę  1 500,00 zł 
             do Działu                                          900          -  Gospodarka komunalna i ochrona 
                                                                                           środowiska  
             do rozdziału                                     90095     -   Pozostała działalność  
             do paragrafu                                    6050       -  Wydatki inwestycyjne jednostek  
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                                                                                           budżetowych 
                                                                                           przenosi się kwotę  1 500,00 zł  
                                                                                       
 
 
 
Po uwzględnieniu zmian  budżetu po stronie  dochodów bieżących   i  wydatków 
bieżących oraz majątkowych  budżet gminy przedstawia się następująco : 
 
 
DOCHODY  
 
DOCHODY  BIEŻĄCE                                        13 879 358,15  zł 
Zwiększenia                                                                     76 000,00 zł  
Zmniejszenia                                                                            0,00 zł 
RAZEM DOCHODY BIE ŻĄCE                         13 955 358,15 zł 
DOCHODY MAJ ĄTKOWE                                  1 291 998,00 zł 
Zwiększenia                                                                             0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                            0,00 zł 
RAZEM DOCHODY MAJ ĄTKOWE                  1 291 998,00 zł                         
DOCHODY  OGÓŁEM                                        15 247 356,15 zł 
 
PRZYCHODY                                                            292 519,20 zł 
Zwiększenia                                                                             0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                            0,00 zł 
PRZYCHODY  OGÓŁEM                                       292 519,20  zł 
 
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM           15 539 875,35  zł 
 
 
WYDATKI                                                        
 
WYDATKI BIE ŻĄCE                                          12 429 847,15 zł 
Zwiększenia                                                                    66 000,00  zł 
Zmniejszenia                                                                     1 500,00  zł 
RAZEM WYDATKI BIE ŻĄCE                           12 494 347,15  zł 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE                                   1 864 028,20  zł 
Zwiększenia                                                                    11 500,00  zł 
Zmniejszenia                                                                            0,00   zł 
RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE                    1 875 528,20  zł 
WYDATKI OGÓŁEM                                           14 369 875,35 zł 
 ROZCHODY                                                             1 170 000,00 zł 
 Zwiększenia                                                                             0,00 zł 
 Zmniejszenia                                                                            0,00 zł    
RAZEM ROZCHODY                                             1 170 000,00 zł                                                    
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                15 539 875,35 zł 
 
 
. 
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 §  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


