
                                                            
 

Zarządzenie Nr 243/2013 
Wójta Gminy TUŁOWICE 

z dnia   18  października   2013r.   
 
 

w sprawie: zmian  budżetu   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,poz.645)  oraz  art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych 
( Dz. U z 2013r poz. 885, poz.938)  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. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2013r.  podjęty uchwałą  Nr XXII/126/12 Rady Gminy  
       Tułowice  z dnia 20 grudnia 2012r w następujący sposób : 
 
    A/ Zwi ększa się dochody bieżące budżetu : 
 
       1) W Dziale                         010          -   Rolnictwo i  łowiectwo 
            rozdziale                        01095      -   Pozostała działalność  
            paragrafie                     2010        -    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
                                                                         realizacje zadań  bieżących z zakresu administracji  
                                                                         rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
                                                                         ( związkom gmin ) ustawami  
                                                                         zwiększa się o kwotę  33 851,86 zł 
  
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów , budżetu i Certyfikacji  Nr FBC-I.3111.1.132.2013.UP 
z dnia 17.10.2013r – zwiększenie dotacji celowej   na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  z przeznaczeniem na zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
 
 
        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                      2030          -    Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na  
                                                                         realizacje własnych zadań  bieżących  gmin ( związków  
                                                                         gmin)  
                                                                         zwiększa się o kwotę  2 000,00 zł  
 
Pismo  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.145.2013.UP z 
dnia 17,10.2013r. – zwiększenie dotacji celowej  na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne  o 
którym mowa  w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy z dnia 12 marca 2004r . o pomocy społecznej  
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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                       2030        -    Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na  
                                                                         realizacje własnych zadań  bieżących  gmin ( związków  
                                                                         gmin)  
                                                                         zwiększa się o kwotę    32 706,00 zł  
 
 
Pismo Opolskiego Urzędu  Wojewódzkiego Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.144.2013.AS 
z  dnia 17.10.2013r. – zwiększenie dotacji celowej  na 2013r.  z przeznaczeniem  na dofinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa . 
 
 
        4) W Dziale                       852             -  Pomoc społeczna  
            rozdziale                       85216         -  Zasiłki stałe 
            paragrafie                      2030            - Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na  
                                                                         realizacje własnych zadań  bieżących  gmin ( związków  
                                                                         gmin)  
                                                                         zwiększa się o kwotę     22 370,00 zł   
 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.143.2013.AS z 
dnia 17.10.2013r. – zwiększenie dotacji celowej na 2013r.  przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  
 
 
          5) W Dziale                    852              -  Pomoc społeczna  
               rozdziale                   85295          -  Pozostała działalność  
               paragrafie                  2030             - Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na  
                                                                         realizacje własnych zadań  bieżących  gmin ( związków  
                                                                         gmin)  
                                                                         zwiększa się o kwotę     3 809,00 zł  
 
 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.120.2013.AS z 
dnia 17.10.2013r- zwiększenie dotacji celowej   na realizacje bieżących zadań  z zakresu administracji rządowej 
programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego . 
 
 
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu  o kwotę   94 736,86  zł  
 
 
B/Zwiększa się wydatki bieżące  budżetu : 
 
         1) W Dziale                            010          - Rolnictwo i łowiectwo 
              rozdziale                           01095      - Pozostała działalność ( zadania zlecone) 
              paragrafie                          4210        - Zakup materiałów  i wyposażenia  
                                                                           zwiększa się o kwotę       663,76 zł 
              paragrafie                          4430        -  Różne opłaty i składki  
                                                                           zwiększa się o kwotę   33 188,10 zł  
 
         2) W Dziale                            852         -  Pomoc społeczna  
              rozdziale                           85213     -  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za 
                                                                           osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy 
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                                                                             społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
                                                                             osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
                                                                             integracji społecznej ( zadania zlecone) 
                paragrafie                         4130        -   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
                                                                              zwiększa się o kwotę    2 000,00 zł  
 
         3)  W Dziale                            852          -  Pomoc społeczna  
               rozdziale                           85214      -  Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na  
                                                                             ubezpieczenia emerytalne  i rentowe ( zadania  
                                                                             zlecone) 
               paragrafie                          3110        -   Świadczenia społeczne  
                                                                              zwiększa się o kwotę  32 706,00 zł  
 
          4) W Dziale                            852          -   Pomoc społeczna  
               rozdziale                           85216      -   Zasiłki stałe ( zadania zlecone) 
               paragrafie                           3110       -    Świadczenia społeczne 
                                                                               zwiększa się o kwotę 22 370,00 zł  
 
          5) W Dziale                             852         -    Pomoc społeczna  
               rozdziale                            85295     -    Pozostała działalność ( zadania zlecone)  
               paragrafie                           3110       -    Świadczenia społeczne  
                                                                              zwiększa się  o kwotę 3 809,00 zł 
 
 
 
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę  94 736,86 zł 
 
Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących  i wydatków bieżących budżet 
gminy  przedstawia się następująco : 
DOCHODY 
 
DOCHODY  BIEŻĄCE                                         14 041 682,01 zł 
Zwiększenia                                                                    94 736,86 zł 
Zmniejszenia                                                                           0,00 zł  
RAZEM  DOCHODY  BIE ŻĄCE                        14 136 418,87 zł 
DOCHODY  MAJ ĄTKOWE                                  1 331 793,15 zł 
DOCHODY  OGÓŁEM                                        15 468 212,02 zł 
PRZYCHODY                                                             292 519,20 zł 
DOCHODY  I PRZYCHODY  OGÓŁEM          15 760 731,22 zł  
 
WYDATKI 
 
WYDATKI BIE ŻĄCE                                           12 584 466,16 zł 
Zwiększenia                                                                    94 736,86 zł 
Zmniejszenia                                                                           0,00 zł 
RAZEM  WYDATKI  BIE ŻĄCE                         12 679 203,02 zł 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE                                    1 911 528,20 zł 
WYDATKI  OGÓŁEM                                          14 590 731,22 zł 
ROZCHODY                                                             1 170 000,00 zł 
WYDATKI  I  ROZCHODY  OGÓŁEM             15 760 731,22 zł    
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  § 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                                                   


