
                                                            
 

Zarządzenie Nr 264 /2013 
Wójta Gminy TUŁOWICE 
z dnia  17 grudnia   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,poz.645, poz.1318)  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. Dokonuje się  zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu  po stronie 
        wydatków bieżących  :  
 
 
      1) W Dziale                                          750     -    Administracja publiczne  
           rozdziale                                         75022 -    Rady gmin ( miast i miast na prawach 
                                                                                    powiatu)   
           z paragrafu                                       4010  -    Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                    przenosi się kwotę   1 000,00 zł  
           z paragrafu                                       4110  -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                    przenosi się kwotę     150,93 zł 
           do paragrafu                                   4210  -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                    przenosi się kwotę     150,93 zł  
           do rozdziału                                    75023-    Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach 
                                                                                    powiatu ) 
           do paragrafu                                   4010  -    Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                     przenosi się kwotę   1 000,00 zł 
 
      2) W  Dziale                                          750     -    Administracja publiczna  
           rozdziale                                          75023 -    Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach 
                                                                                     powiatu ) 
           z paragrafu                                        4110   -   Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                     przenosi się kwotę      300,00 zł  
           z paragrafu                                        4170   -   Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                     przenosi się kwotę      265,00 zł         
           z paragrafu                                        4260  -     Zakup energii  
                                                                                      przenosi się kwotę    2 000,00 zł 
           z paragrafu                                        4280  -     Zakup usług zdrowotnych  
                                                                                      przenosi się kwotę        164,00 zł 
           z paragrafu                                        4360  -     Opłaty z tytułu zakupu usług  
                                                                                      telekomunikacyjnych  świadczonych  w 
                                                                                      ruchomej publicznej sieci telefonicznej   
                                                                                      przenosi się kwotę       200,00 zł  
           z paragrafu                                        4430   -    Różne opłaty i składki  
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                                                                                    przenosi się kwotę       540,00 zł  
          z paragrafu                                         4700   -  Szkolenia pracowników niebędących  członkami 
                                                                                    korpusu służby cywilnej   
                                                                                    przenosi się kwotę     450,00 zł  
         do  paragrafu                                     4010   -  Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                    przenosi się kwotę   3 919,00 zł  
                                               
        3) W Dziale                                         750      -  Administracja publiczna  
             rozdziale                                       75075   -  Promocja jednostek samorządu  
                                                                                    terytorialnego  
             z paragrafu                                      4210   -   Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                     przenosi się kwotę   1 500,00 zł  
            do rozdziału                                    75023 -   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 
                                                                                     powiatu) 
            do paragrafu                                    4010  -   Wynagrodzenia osobowe pracowników 
                                                                                     przenosi się kwotę  1 500,00 zł  
 
         4) W Dziale                                         750      -  Administracja publiczna  
              rozdziale                                        75095  -  Pozostała działalności 
              z paragrafu                                      4300   -   Zakup usług pozostałych  
                                                                                     przenosi się kwotę     500,00 zł   
              z paragrafu                                      4500   -   Pozostałe podatki  na rzecz budżetów jednostek 
                                                                                      samorządu terytorialnego  
                                                                                      przenosi się kwotę     264,00 zł 
             do rozdziału                                   75023  -   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach 
                                                                                      powiatu)  
             do paragrafu                                   4010  -    Wynagrodzenia osobowe pracowników 
                                                                                      przenosi się kwotę    764,00 zł                                  
 
          5) W Dziale                                         801    -   Oświata i wychowanie  
              rozdziale                                         80104-   Przedszkola  
             z paragrafu                                       3020  -   Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
                                                                                     przenosi się kwotę   1 085,00 zł 
             z paragrafu                                        4120 -   Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                    przenosi się kwotę   1 672,00 zł 
             z paragrafu                                        4210  -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                     przenosi się kwotę   1 240,00 zł 
             z paragrafu                                        4240  -  Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i  
                                                                                     książek  
                                                                                     przenosi się kwotę   1 277,00 zł 
             z paragrafu                                        4260  -  Zakup energii 
                                                                                     przenosi się kwotę  5 000,00 zł 
             z paragrafu                                        4270   -  Zakup usług remontowych  
                                                                                     przenosi się kwotę   3 000,00 zł 
             z paragrafu                                        4410 -   Podróże służbowe krajowe 
                                                                                      przenosi się kwotę     400,00 zł 
            do paragrafu                                     4010 -   Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                     przenosi się kwotę  7 240,00 zł 
            do paragrafu                                     4110  -  Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                                     przenosi się kwotę      434,00 zł 
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          do paragrafu                                     4300 -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                    przenosi się kwotę    1 000,00 zł 
          do rozdziału                                      80148-    Stołówki szkolne i przedszkolne 
          do paragrafu                                     4220  -   Zakup środków żywności  
                                                                                    przenosi się kwotę    5 000,00 zł  
 
      6) 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   1 400,00 zł 
          do rozdziału                                     85219 - Ośrodki pomocy społecznej ( zadania własne) 
          do paragrafu                                    4110   - Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                                  przenosi się kwotę  1 400,00 zł  
 
       7) W Dziale                                         852     -   Pomoc społeczna  
            rozdziale                                        85206 -   Wspieranie rodziny ( zadania własne)  
            z paragrafu                                     4010   -   Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                   przenosi się kwotę     276,00 zł 
            z paragrafu                                     4110   -   Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                   przenosi się kwotę     156,00 zł 
           z paragrafu                                      4120   -    Składki na Fundusz Pracy 
                                                                                   przenosi się kwotę       21,00 zł 
           z paragrafu                                      4440   -   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
                                                                                   socjalnych  
                                                                                   przenosi się kwotę      91,00 zł 
           do paragrafu                                  4210   -   Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                   przenosi się kwotę    544,00 zł 
 
      8) W Dziale                                          852     -   Pomoc społeczna  
           rozdziale                                         85214 -   Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na 
                                                                                   ubezpieczenia emerytalne  i rentowe ( zadania 
                                                                                   własne )   
            z paragrafu                                     4300    -  Zakup usług pozostałych  
                                                                                  przenosi się kwotę    5 000,00 zł  
           do paragrafu                                 3110    -  Świadczenia społeczne  
                                                                                  przenosi się kwotę  1 000,00 zł 
           do rozdziału                                  85219  -  Ośrodki pomocy społecznej ( zadania własne )  
                                                                                   
           do paragrafu                                 4010   -   Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                  przenosi się kwotę    850,00 zł  
           do paragrafu                                 4110   -   Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                  przenosi się kwotę  3 150,00 zł  
               
 
       9) W Dziale                                       852      -  Pomoc społeczna  
            rozdziale                                      85215  -  Dodatki mieszkaniowe ( zadania własne) 
            z paragrafu                                   3110    -  Świadczenia społeczne  
                                                                                 przenosi się kwotę   3 038,00 zł 



 4 

           do rozdziału                                 85219  -  Ośrodki pomocy społecznej ( zadania własne) 
           do paragrafu                                4110    -  Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                 przenosi się kwotę  210,00 zł  
           do paragrafu                                4210    -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                 przenosi się kwotę  2 828,00  zł 
 
        10)W Dziale                                      852      - Pomoc społeczna  
            rozdziale                                      85219   - Ośrodki pomocy społecznej  ( zadania własne)  
            z paragrafu                                    4120    -  Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                  przenosi się kwotę  1 170,00 zł 
            z paragrafu                                    4260   -   Zakup energii  
                                                                                 przenosi się kwotę        31,00 zł 
            z paragrafu                                    4370   -  Opłaty  z tytułu  zakupu usług 
                                                                                 telekomunikacyjnych  świadczonych  w 
                                                                                 stacjonarnej  publicznej  sieci telefonicznej  
                                                                                 przenosi się kwotę       433,00 zł  
            z paragrafu                                    4700    - Szkolenia pracowników niebędących członkami 
                                                                                 korpusu służby cywilnej  
                                                                                 przenosi się kwotę       287,00 zł 
            do paragrafu                                4210    - Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                 przenosi się kwotę     1 041,00 zł 
            do paragrafu                                4300    - Zakup usług pozostałych  
                                                                                 przenosi się kwotę       500,00 zł  
            do rozdziału                                 85295  - Pozostała działalność ( zadania własne ) 
            do paragrafu                                4210    - Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                 przenosi się kwotę      380,00 zł  
 
      11) W Dziale                                       852      - Pomoc społeczna  
             rozdziale                                      85295  - Pozostała działalność ( zadania własne) 
             z paragrafu                                   3110    - Świadczenia społeczne  
                                                                                 przenosi się kwotę        960,00 zł 
             z paragrafu                                    4300   -  Zakup usług pozostałych  
                                                                                 przenosi się kwotę        660,00 zł   
            do paragrafu                                4210    - Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                 przenosi się kwotę     1 620,00 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                                                   


