
ZARZĄDZENIE  Nr 310/2014 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 17 czerwca 2014 r. 

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,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 Ra-
dy Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2013r.Nr XXXII/192/13 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 

2014r.  Wójt Gminy zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami  w ramach  jednego  działu po stronie wydatków bieżących: 

 
1) W Dziale                                          

 
700 

 
Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale                                         70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
z paragrafu 4390 Zakup usług  obejmujących  wykonanie ekspertyz , 

analiz i opinii   

przenosi się kwotę   5 000,00 zł 

do paragrafu 4300    Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę   5 000,00 zł 
2) W Dziale 751      Urzędy  naczelnych organów władzy państwowej, kon-

troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej , 

kontroli i ochrony prawa 
z paragrafu 4170    Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę  597,77 zł 

do paragrafu 4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 581,35 zł 

do paragrafu 4110    Składki na ubezpieczenia społeczne 

przenosi się kwotę   16,42 zł 

z paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy 

przenosi się kwotę 4,03 zł 

do paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

przenosi się kwotę 4,03 zł 
3) W Dziale 751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kon-

troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

z paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy 

przenosi się kwotę  2,00 zł 

do  paragrafu 4110   Składki na ubezpieczenia społeczne 

przenosi się kwotę  2,00 zł 
4) W Dziale 851        Ochrona zdrowia 

rozdziale 85195    Pozostała działalność (zadania zlecone) 
z paragrafu 4010      Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę  127,71 zł 

z paragrafu 4110      Składki na ubezpieczenia społeczne 

przenosi się kwotę 22,29 zł 

do paragrafu 4170      Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę  150,00 zł 
5) W Dziale 852        Pomoc społeczna 

rozdziale 85212    Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu ali-
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mentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego ( zada-

nia zlecone) 
z paragrafu 3110      Świadczenia  społeczne 

przenosi się kwotę  1 360,00 zł 

do paragrafu 4580      Pozostałe odsetki 

przenosi się kwotę  1 360,00 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  
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