
                                                            
 

Zarządzenie Nr 302/2014 
Wójta Gminy TUŁOWICE 

z dnia  19 maja  2014r   
                           w sprawie  zmian  budżetu 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,z 2014r: poz.379)  oraz  art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r  o finansach publicznych ( Dz. U z 2013r poz. 885, poz.938, poz.1646, z 2014r: poz.379)  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. Zmienia  się  budżet Gminy Tułowice na 2014r podjęty uchwałą Nr XXXII/192/2013 Rady 
       Gminy Tułowice  z dnia  19 grudnia 2013r. w następujący sposób: 
 
       A/Zwi ększa się dochody bieżące budżetu : 
 
        1) W Dziale                                       751        -  Urzędy naczelnych  organów władzy 
                                                                                    państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 
                                                                                    sądownictwa 
             rozdziale                                     75113     -  Wybory do Parlamentu Europejskiego 
             paragrafie                                     2010      -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
                                                                                    na realizację zadań bieżących  z zakresu 
                                                                                    administracji  rządowej oraz innych zadań 
                                                                                    zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 
                                                                                    zwiększa się o kwotę    7 080,00 zł 
 
Pismo Krajowego Biura Wyborczego ,Delegatura w Opolu  z dnia  15 maja 2014r Nr DOP-980-5/14 – zwiększenie 
dotacji celowej  z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego  
 
  
Ogółem zwiększa się dochody  bieżące budżetu  o kwotę   7 080,00 zł 
 
 
       B/ Zwiększa się  wydatki bieżące budżetu : 
 
        1) W Dziale                                       751        -  Urzędy naczelnych organów władzy  
                                                                                    państwowej, kontroli i ochrony prawa 
                                                                                    oraz sądownictwa  
             rozdziale                                      75113    -  Wybory do Parlamentu Europejskiego 
             paragrafie                                      3030     -   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                                    zwiększa się o kwotę   7 080,00 zł  
 
 
 
  
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę   7 080,00 zł  
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§ 2.Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami  w ramach  jednego  działu po stronie  
      wydatków bieżących : 
 
       
     1) W Dziale                                           751      -  Urzędy naczelnych organów władzy 
                                                                                   państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
                                                                                   sądownictwa  
          rozdziale                                         75113   -  Wybory do Parlamentu Europejskiego  
          z paragrafu                                       4210    -   Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                   przenosi się kwotę  250,00 zł 
         do paragrafu                                    4410    -  Podróże służbowe krajowe  
                                                                                   przenosi się kwotę  200,00 zł 
         do paragrafu                                    3030    -  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                                   przenosi się kwotę   50,00 zł 
 
      2) W Dziale                                          852     -  Pomoc społeczna  
           rozdziale                                         85206 -  Wspieranie rodziny (zadania własne) 
           z paragrafu                                      4040   -  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
                                                                                  przenosi się kwotę  2 100,00 zł    
          do rozdziału                                    85202 -  Domy pomocy społecznej ( zadania własne) 
          do paragrafu                                   4330  -  Zakup usług  przez jednostki samorządu  
                                                                                 terytorialnego  od innych jednostek  samorządu  
                                                                                 terytorialnego     
                                                                                 przenosi się kwotę  2 100,00 zł 
 
       3)W Dziale                                        852     -  Pomoc społeczna  
           rozdziale                                       85219 -  Ośrodki pomocy społecznej ( zadania własne) 
           z paragrafu                                    4040   -  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
                                                                                 przenosi się kwotę 1 808,00 zł 
            do rozdziału                                 85202  -  Domy pomocy społecznej ( zadania własne) 
            do paragrafu                                4330   -  Zakup usług przez jednostki samorządu 
                                                                                 terytorialnego od innych jednostek samorządu  
                                                                                 terytorialnego  
                                                                                 przenosi się kwotę 1 808,00 zł 
 
        4)W Dziale                                      852        - Pomoc społeczna 
            rozdziale                                     85219    - Ośrodki pomocy społecznej( zadania własne) 
            z paragrafu                                   4120     - Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                 przenosi się kwotę  1 000,00 zł 
           do paragrafu                                4170     - Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                 przenosi się kwotę  1 000,00 zł 
 
         5) W Dziale                                    852       -  Pomoc społeczna  
              rozdziale                                   85212   -  Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu 
                                                                                alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia 
                                                                                emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
                                                                                społecznego (zadania zlecone) 
            z paragrafu                                  4210     -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                 przenosi się kwotę  3 000,00 zł 
            do paragrafu                              4010     -  Wynagrodzenia osobowe pracowników 
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                                                                                 przenosi się kwotę  3 000,00 zł  
                                    
 
 
Po uwzględnieniu zmian  budżetu  po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, 
budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco : 
 
DOCHODY 
 
DOCHODY  BIEŻĄCE                                          14 032 228,43  zł 
Zwiększenia                                                                       7 080,00  zł 
Zmniejszenia                                                                            0,00   zł  
RAZEM  DOCHODY  BIE ŻĄCE                         14 039 308,43 zł  
DOCHODY  MAJ ĄTKOWE                                   1 050 000,00 zł  
DOCHODY  OGÓŁEM                                         15 089 308,43  zł 
PRZYCHODY                                                          2 340 673,95  zł 
DOCHODY  I  PRZYCHODY  OGÓŁEM         17 429 982,38  zł 
 
WYDATKI 
 
WYDATKI  BIE ŻĄCE                                          12 640 902,38  zł 
Zwiększenia                                                                       7 080,00  zł 
Zmniejszenia                                                                             0,00  zł 
RAZEM  WYDATKI  BIE ŻĄCE                         12 647 982,38  zł 
WYDATKI  MAJ ĄTKOWE                                   3 512 000,00  zł 
WYDATKI  OGÓŁEM                                          16 159 982,38  zł 
ROZCHODY                                                             1 270 000,00  zł 
WYDATKI  I  ROZCHODY  OGÓŁEM             17 429 982,38  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                                                   


