
                                                            
 

Zarządzenie Nr  315/2014 
Wójta Gminy TUŁOWICE 

z dnia 14 lipca  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 2013 r. w następujący sposób : 
 
A/ Zwi ększa się dochody bieżące budżetu : 
 
     1)W Dziale                                           852      -  Pomoc społeczna  
         rozdziale                                          85215  -  Dodatki mieszkaniowe 
         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    435,02 zł 
 
Pismo  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.5..2014.AS z 
dnia 08.07.2014r. – zwiększenie dotacji celowej  z przeznaczeniem  na wypłatę zryczałtowanych  dodatków 
energetycznych w miesiącu lipcu 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego 
zadania . 
 
 
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę   435,02   zł 
 
 
B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu : 
 
     1) W Dziale                                         852         -  Pomoc społeczna 
          rozdziale                                        85215     -  Dodatki mieszkaniowe   
          paragrafie                                       3110       -  Świadczenia społeczne  
                                                                                    zwiększa się o kwotę  426,32 zł 
          paragrafie                                       4010       -  Wynagrodzenie osobowe pracowników 
                                                                                    zwiększa się o kwotę      8,70 zł 
 
 
Ogółem zwiększa się  wydatki bieżące budżetu o kwotę  435,02 zł 
 
 
§  2. Dokonuje się zmian miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie 
        wydatków bieżących 
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1)  W Dziale                                            750         -  Administracja publiczna 
      rozdziale                                           75095     -  Pozostała działalność   
      z paragrafu                                         4100      -  Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 
                                                                                   przenosi się kwotę   1 000,00 zł 
     z paragrafu                                          4210      -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                   przenosi się kwotę  3 600,00 zł 
     z paragrafu                                          4300      -  Zakup usług pozostałych 
                                                                                   przenosi się kwotę   2 100,00 zł 
     z paragrafu                                          4520      -  Opłaty  na rzecz budżetów  jednostek samorządu  
                                                                                   terytorialnego  
                                                                                   przenosi się kwotę  1 300,00 zł 
     do paragrafu                                      4430      -  Różne opłaty i składki  
                                                                                   przenosi się kwotę  8 000,00  zł  
 
   2) W Dziale                                          750         -  Administracja publiczna  
        rozdziale                                         75075     -  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
        z paragrafu                                       4210      -  Zakup materiałów i wyposażenia 
                                                                                   przenosi się kwotę  1 700,00 zł 
        z paragrafu                                       4300      -  Zakup usług pozostałych  
                                                                                   przenosi się kwotę  2 000,00 zł  
       do rozdziału                                     75095    -  Pozostała działalność  
       do paragrafu                                    4430     -   Różne opłaty i składki  
                                                                                   przenosi się kwotę 3 700,00 zł 
 
3)   W Dziale                                            750       -   Administracja publiczna  
       rozdziale                                           75023   -   Urzędy gmin (  miast i miast na prawach 
                                                                                   powiatu)  
       z paragrafu                                         4420    -   Podróże służbowe zagraniczne  
                                                                                  przenosi się kwotę  1 000,00 zł 
      do rozdziału                                       75095  -   Pozostała działalność 
      do paragrafu                                      4430   -    Różne opłaty i składki 
                                                                                   przenosi się kwotę 1 000,00 zł 
 
4)  W Dziale                                              754     -    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
                                                                                   przeciwpożarowa 
     rozdziale                                              75412 -    Ochotnicze straże pożarne  
     z paragrafu                                            4260  -    Zakup energii  
                                                                                   przenosi się kwotę  1 500,00 zł 
    do paragrafu                                        3030  -     Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
                                                                                  przenosi się kwotę 1 500,00 zł 
     
       
      
 
       
 
 
Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących  oraz wydatków bieżących, 
budżet Gminy Tułowice  przedstawia się następująco : 
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DOCHODY 
 
DOCHODY  BIEŻĄCE                                            14 212 709,40   zł 
Zwiększenia                                                                             435,02  zł 
Zmniejszenia                                                                               0,00   zł 
RAZEM DOCHODY  BIE ŻĄCE                            14  213 144,42  zł 
DOCHODY  MAJ ĄTKOWE                                     1 050 000,00  zł 
DOCHODY  OGÓŁEM                                            15 263 144,42  zł 
PRZYCHODY                                                              2 340 673,95  zł 
DOCHODY  I  PRZYCHODY  OGÓŁEM             17 603 818,37,  zł 
 
WYDATKI 
 
WYDATKI  BIE ŻĄCE                                              12 735 333,35 zł 
Zwiększenia                                                                              435,02  zł 
Zmniejszenia                                                                                 0,00  zł 
RAZEM  WYDATKI  BIE ŻĄCE                             12 735 768,37  zł 
WYDATKI  MAJ ĄTKOWE                                       3 598 050,00  zł 
WYDATKI  OGÓŁEM                                              16 333 818,37  zł 
ROZCHODY                                                                 1 270 000,00  zł 
WYDATKI  I  ROZCHODY  OGÓŁEM                 17 603 818,37  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                                                   


