
                                                            
 

Zarządzenie Nr 293//2014 
Wójta Gminy TUŁOWICE 
z dnia  22 kwietnia    2014r   

                           w sprawie  zmian w  budżecie Gminy Tułowice na 2014 r.  
 
 
  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, poz.1646)  i § 12  pkt.2  uchwały Rady Gminy 
Tułowice z dnia 19 grudnia 2013r.Nr XXXII/192/13 w sprawie uchwały budżetowej Gminy 
Tułowice na 2014r.  Wójt Gminy zarządza co następuje:  
 
§ 1. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie  
       wydatków bieżących: 
 
    1) W Dziale                                        801        -  Oświata i wychowanie  
         rozdziale                                       80101    -  Szkoły podstawowe 
         z  paragrafu                                   4270      -  Zakup usług remontowych  
                                                                                 przenosi się kwotę   10 000,00 zł 
         do paragrafu                                4300      -  Zakup usług pozostałych 
                                                                                 przenosi się kwotę   10 000,00 zł  
 
     2) W Dziale                                       801        -  Oświata i wychowanie 
          rozdziale                                      80110    -  Gimnazja 
          z paragrafu                                    4270     -  Zakup usług remontowych  
                                                                                przenosi się kwotę     3 000,00 zł 
         do paragrafu                                4300      - Zakup usług pozostałych 
                                                                                przenosi się kwotę     3 000,00 zł 
 
     3) W Dziale                                       801       -  Oświata i wychowanie  
          rozdziale                                      80113   -  Dowożenie uczniów do szkół 
          z paragrafu                                   4300     -  Zakup usług pozostałych  
                                                                                przenosi się kwotę  22 000,00 zł 
         do rozdziału                                 80101   -   Szkoły podstawowe 
         do paragrafu                               4260     -   Zakup energii  
                                                                                przenosi się kwotę  13 800,00 zł 
         do rozdziału                                80110   -   Gimnazja 
         do paragrafu                               4260    -    Zakup energii  
                                                                                przenosi się kwotę    8 200,00 zł  
 
    4)  W Dziale                                      851      -   Ochrona zdrowia 
          rozdziale                                     85153  -   Zwalczanie narkomanii  
          z paragrafu                                  4300    -   Zakup usług pozostałych  
                                                                               przenosi się kwotę       700,00 zł 
          do paragrafu                              4110    -   Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                               przenosi się kwotę       600,00 zł 
          do paragrafu                              4120    -   Składki na Fundusz Pracy 
                                                                               przenosi się kwotę      100,00 zł 
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    5) W Dziale                                      851       -  Ochrona zdrowia 
         rozdziale                                     85154   -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
         z paragrafu                                  4300     -  Zakup usług pozostałych 
                                                                              przenosi się kwotę       4 600,00 zł 
         do paragrafu                              4110    -   Składki na ubezpieczenia społeczne 
                                                                              przenosi się kwotę       3 800,00 zł 
         do paragrafu                              4120    -   Składki na Fundusz Pracy 
                                                                              przenosi się kwotę         600,00 zł 
         do paragrafu                              3030    -   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                              przenosi się kwotę         200,00 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                                                   


