
                                                            
 

Zarządzenie Nr  246/2013 
Wójta Gminy TUŁOWICE 

z dnia   25  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                                            852    - Pomoc społeczna 
         rozdziale                                           85219- Ośrodki pomocy społecznej  
         paragrafie                                          2030  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
                                                                                realizację własnych zadań  bieżących  gmin  
                                                                               ( związków gmin)  
                                                                               zwiększa się o kwotę   6 101,00 zł 
 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydział Finansów, budżetu i Certyfikacji  Nr FBC-I.3111.1.142.2013.AS z 
dnia 21.10.2013r – zwiększenie dotacji celowej  na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika 
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku.  
 
    2) W Dziale                                           852     -  Pomoc społeczna  
         rozdziale                                          85295 -  Pozostała działalność 
         paragrafie                                         2030   -  Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa 
                                                                                 na realizację własnych zadań bieżących gmin 
                                                                                 ( związków gmin ) 
                                                                                 zwiększa się o kwotę  12 014,00 zł 
 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.138.2013.EG z 
dnia 22.10.2013r –zwiększenie dotacji celowej   przeznaczonej na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania „ 
 
 
    3) W Dziale                                           854     -  Edukacyjna opieka wychowawcza  
         rozdziale                                         85415 -  Pomoc materialna dla uczniów 
         paragrafie                                         2030  -   Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
                                                                                 realizacje własnych zadań bieżących gmin 
                                                                                 ( związków gmin) 
                                                                                 zwiększa się  o kwotę 14 319,00 zł  
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Pismo Opolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.136.2013.AS 
Z dnia 21.10.2013r – zwiększenie dotacji celowej  przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. 
 
 
        4) W Dziale                                        854     - Edukacyjna opieka wychowawcza 
             rozdziale                                       85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
             paragrafie                                      2040    - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na 
                                                                                  realizacje zadań bieżących  gmin   z zakresu 
                                                                                  edukacyjnej  opieki wychowawczej 
                                                                                  finansowanych w całości  przez budżet państwa 
                                                                                  w ramach programów rządowych  
                                                                                  zwiększa się o kwotę  955,00 zł  
 
Pismo  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydział Finansów , budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.94.2013.EG z 
dnia 18.10.2013r – zwiększenie dotacji celowej  na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.”Wyprawka szkolna” 
 
 
 
   
        
 
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu  o kwotę   33 389,,00   zł  
 
 
B/Zwiększa się wydatki bieżące  budżetu : 
 
   1) W Dziale                                           852        -  Pomoc społeczna  
        rozdziale                                          85219    -  Ośrodki pomocy społecznej  
        paragrafie                                          4010     -   Wynagrodzenia osobowe pracowników 
                                                                                    zwiększa się o kwotę    6 101,00 zł 
 
   2) W Dziale                                           852       -    Pomoc społeczna 
        rozdziale                                          85295   -    Pozostała działalność 
        paragrafie                                         3110     -    Świadczenia społeczne  
                                                                                    zwiększa się o kwotę  12 014,00 zł  
 
   3) W Dziale                                           854       -    Edukacyjna opieka wychowawcza  
        rozdziale                                          85415   -    Pomoc materialna dla uczniów 
        paragrafie                                          3240    -     Stypendia dla uczniów 
                                                                                     zwiększa się o kwotę 14 319,00 zł  
 
   4) W Dziale                                           854        -    Edukacyjna opieka wychowawcza  
       rozdziale                                           85415    -    Pomoc materialna dla uczniów  
       paragrafie                                           4210     -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                    zwiększa się o kwotę  955,00 zł 
          
 
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę  33 389,00  zł 
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Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących  i wydatków bieżących budżet 
gminy  przedstawia się następująco : 
DOCHODY 
 
DOCHODY  BIEŻĄCE                                         14 144 318,87 zł 
Zwiększenia                                                                    33 389,00 zł 
Zmniejszenia                                                                           0,00 zł  
RAZEM  DOCHODY  BIE ŻĄCE                        14 177 707,87 zł 
DOCHODY  MAJ ĄTKOWE                                  1 331 793,15 zł 
DOCHODY  OGÓŁEM                                        15 509 501,02 zł 
PRZYCHODY                                                             292 519,20 zł 
DOCHODY  I PRZYCHODY  OGÓŁEM          15 802 020,22 zł  
 
WYDATKI 
 
WYDATKI BIE ŻĄCE                                           12 687 103,02 zł 
Zwiększenia                                                                    33 389,00 zł 
Zmniejszenia                                                                           0,00 zł 
RAZEM  WYDATKI  BIE ŻĄCE                         12 720 492,02 zł 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE                                    1 911 528,20 zł 
WYDATKI  OGÓŁEM                                          14 632 020,22 zł 
ROZCHODY                                                             1 170 000,00 zł 
WYDATKI  I  ROZCHODY  OGÓŁEM             15 802 020.22 zł  
 
 
§  2. Dokonuje się  zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu  po stronie 
        wydatków bieżących  :  
 
       1)W Dziale                                            801     -  Oświata i wychowanie  
           rozdziale                                           80104 -  Przedszkola 
           z paragrafu                                         4430  -  Różne opłaty i składki  
                                                                                    przenosi się kwotę  514,00 zł 
           z paragrafu                                         4300  -  Zakup usług pozostałych  
                                                                                   przenosi się kwotę   348,00 zł  
           do paragrafu                                     4500  -  Pozostałe podatki  na rzecz budżetów 
                                                                                    jednostek samorządu terytorialnego  
                                                                                    przenosi się kwotę  862,00 zł  
 
        2)W Dziale                                            852    -  Pomoc społeczna  
            rozdziale                                           85202-  Domy pomocy społecznej ( zadania własne) 
            z paragrafu                                        4330  -   Zakup usług przez jednostki samorządu 
                                                                                     terytorialnego od innych jednostek samorządu 
                                                                                     terytorialnego  
                                                                                     przenosi się kwotę  5 000,00 zł 
           do rozdziału                                     85215  -  Dodatki mieszkaniowe ( zadania własne) 
           do paragrafu                                    3110   -   Świadczenia społeczne  
                                                                                     przenosi się kwotę   5 000,00 zł 
 
         3)W Dziale                                           852    -   Pomoc społeczna 
             rozdziale                                          85204-   Rodziny zastępcze( zadania własne) 
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             z paragrafu                                        4330   -   Zakup usług przez jednostki samorządu 
                                                                                       terytorialnego  od innych jednostek  
                                                                                       samorządu terytorialnego 
                                                                                       przenosi się kwotę    4 000,00 zł 
             do rozdziału                                      85215 -  Dodatki mieszkaniowe ( zadania własne) 
             do paragrafu                                     3110   -  Świadczenia społeczne  
                                                                                       przenosi się kwotę    4 000,00 zł  
 
             4) W Dziale                                        852     -  Pomoc społeczna  
                  rozdziale                                       85206 -  Wspieranie rodziny ( zadania własne ) 
                  z paragrafu                                    4010   -   Wynagrodzenia osobowe pracowników 
                                                                                        przenosi się kwotę    2 000,00 zł 
                  do rozdziału                                  85219 -  Ośrodki pomocy społecznej( zadania 
                                                                                        własne) 
                  do paragrafu                                 4210   -   Zakup materiałów i wyposażenia 
                                                                                         przenosi się kwotę  2 000,00 zł   
                                                                      
                               
 
 
 
 
 § 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                                                   


