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Uchwała Nr XXX/178/13 
Rady Gminy Tułowice 

z dnia  24 października 2013 
 

                      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, poz.645),  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                                  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                                 0430        -   Wpływy z opłaty targowej  
                                                                               zwiększa się o kwotę    2 000,00 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                               75618    -     Wpływy z innych opłat  stanowiących 
                                                                              dochody jednostek  samorządu  
                                                                              terytorialnego  na podstawie ustaw   
          paragrafie                              0480     -     Wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż  
                                                                              napojów alkoholowych     
                                                                              zwiększa się o kwotę    5 900,00 zł  
 
                            
    
 Ogółem  zwiększa  się  dochody bieżące budżetu o kwotę   7 900,00 zł 
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B/ Zwiększa się  wydatki bieżące budżetu : 
 
 1 ) W Dziale                                                  010      - Rolnictwo i łowiectwo 
       rozdziale                                                 01030 -  Izby rolnicze 
       paragrafie                                                2850   -  Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  w  
                                                                                      wysokości 2 %  uzyskanych wpływów z 
                                                                                      podatku rolnego    
                                                                                      zwiększa się o kwotę  600,00 zł 
   2) W Dziale                                                900      -  Gospodarka komunalna i ochrona  
                                                                                      środowiska  
        rozdziale                                              90095   -  Pozostała działalność     
        paragrafie                                              4430    -  Różne opłaty  i składki  
                                                                                     zwiększa się o kwotę  600,00 zł 
 
    3) W Dziale                                               750     -  Administracja publiczna  
         rozdziale                                              75095 -  Pozostała działalność    
         paragrafie                                              4100  -  Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 
                                                                                     zwiększa się o kwotę  800,00 zł 
 
    4) W Dziale                                               851    -   Ochrona zdrowia  
         rozdziale                                              85154-   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
         paragrafie                                             4170  -   Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                     zwiększa się o kwotę   900,00 zł 
         paragrafie                                             4210  -   Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                    zwiększa się o kwotę  2 500,00 zł 
         paragrafie                                             4300  -   Zakup usług pozostałych  
                                                                                     zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł                                   
     
 
 
Ogółem  zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę  7 900,00   zł   
 
 
 
 
 
 
 
Po uwzględnieniu zmian  budżetu po stronie  dochodów bieżących   i  wydatków 
bieżących,  budżet gminy przedstawia się następująco : 
 
 
DOCHODY  
 
DOCHODY  BIEŻĄCE                                         14 136 418,87 zł 
Zwiększenia                                                                       7 900,00 zł  
Zmniejszenia                                                                            0,00  zł 
RAZEM DOCHODY BIE ŻĄCE                          14 144 318,87 zł 
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DOCHODY MAJ ĄTKOWE                                   1 331 793,15 zł 
Zwiększenia                                                                             0,00  zł 
Zmniejszenia                                                                            0,00  zł 
RAZEM DOCHODY MAJ ĄTKOWE                  1 331 793,15  zł                         
DOCHODY  OGÓŁEM                                        15 476 112,02 zł 
 
PRZYCHODY                                                            292 519,20 zł 
Zwiększenia                                                                             0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                            0,00 zł 
PRZYCHODY  OGÓŁEM                                       292 519,20  zł 
 
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM           15 768 631,22 zł 
 
 
WYDATKI                                                        
 
WYDATKI BIE ŻĄCE                                          12 679 203,02 zł 
Zwiększenia                                                                      7 900,00 zł 
Zmniejszenia                                                                          0,00   zł 
RAZEM WYDATKI BIE ŻĄCE                          12 687 103,02  zł 
WYDATKI MAJ ĄTKOWE                                   1 911 528,20  zł 
Zwiększenia                                                                             0,00  zł 
Zmniejszenia                                                                            0,00  zł 
RAZEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE                     1 911 528,20 zł 
WYDATKI OGÓŁEM                                           14 598 631,22 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                15 768 631,22 zł 
 
 
. 
 §  2. Dokonuje się zmian  miedzy działami , rozdziałami i paragrafami  po stronie wydatków 
         bieżących  
   
        1) W Dziale                                           801      -  Oświata i wychowanie  
             rozdziale                                          80101  -  Szkoły podstawowe 
             z paragrafu                                      4010   -   Wynagrodzenia osobowe 
                                                                                       pracowników   
                                                                                       przenosi się kwotę   6 400,00 zł 
            do Działu                                           854     -   Edukacyjna opieka wychowawcza  
            do rozdziału                                      85401 -    Świetlice szkolne  
            do paragrafu                                    4010   -    Wynagrodzenia osobowe  
                                                                                        przenosi się kwotę   6 400,00 zł 
 
       2) W Dziale                                            852     -     Pomoc społeczna  
            rozdziale                                           85216 -     Zasiłki stałe ( zadania własne ) 
            z paragrafu                                         2910  -      Zwrot dotacji  oraz płatności , w tym 
                                                                                        wykorzystanych niezgodnie  z  
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                                                                                        przeznaczeniem  lub wykorzystanych  
                                                                                        z naruszeniem procedur  , o których  
                                                                                        mowa w art.184 ustawy , pobranych  
                                                                                        nienależnie  lub w nadmiernej  
                                                                                        wysokości  
                                                                                        przenosi się kwotę  4 000,00 zł 
            do Działu                                       700        -     Gospodarka mieszkaniowa  
            do rozdziału                                  70005    -     Gospodarka gruntami i  
                                                                                        nieruchomościami  
            do paragrafu                                 4390     -      Zakup usług obejmujących  
                                                                                        wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  
                                                                                        przenosi się kwotę  3 000,00 zł 
            do paragrafu                                 4400     -      Opłaty za administrowanie i czynsze 
                                                                                        za budynki, lokale i pomieszczenia 
                                                                                        garażowe  
                                                                                        przenosi się kwotę 1 000,00 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


