
                                                            
 

Zarządzenie Nr  329/2014 
Wójta Gminy TUŁOWICE 
z dnia 26 sierpnia   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, 
poz.911)  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 2014 r. podjęty uchwała 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                                               801       -  Oświata i wychowanie  
        rozdziale                                              80101   -  Szkoły podstawowe 
        paragrafie                                              2010    -  Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa  
                                                                                      na realizacje zadań bieżących  z zakresu 
                                                                                      administracji rządowej oraz innych zadań 
                                                                                      zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 
                                                                                      zwiększa się o kwotę 4 874,51 zł 
 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.56.2014.AS z 
dnia 13.08.2014r -  zwiększenie dotacji celowej na 2014r z przeznaczeniem  na wyposażenie szkół w podręczniki oraz  
materiały edukacyjne  i ćwiczeniowe 
 
     2) W Dziale                                              801       -  Oświata i wychowanie  
         rozdziale                                             80195   -   Pozostała działalność 
         paragrafie                                             2020    -   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
                                                                                       na zadania bieżące  realizowane przez gminę  
                                                                                       na podstawie porozumień  z organami 
                                                                                       administracji rządowej  
                                                                                       zwiększa się o kwotę  6 515,00 zł 
 
Porozumienie Nr MEN/2014/DZSE/919 z dnia 29 lipca 2014r  na dofinansowanie zakupu  i wydruku podręczników 
szkolnych  i książek pomocniczych  dla uczniów niewidomych  uczęszczających do szkół lub placówek , dla których 
organem prowadzącym jest gmina .  
 
   3) W Dziale                                               851        -  Ochrona zdrowia  
        rozdziale                                              85195   -   Pozostała działalność  
        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 100,00 zł  
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Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji  Nr FBC-I.3111.2.60.2014.AS z 
dnia 31.07.2014r – zwiększenie dotacji celowej   na pokrycie kosztów wydania decyzji przez gminę , w sprawach  
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych  ze środków publicznych . 
 
 
    4) W Dziale                                              852         -  Pomoc społeczna  
         rozdziale                                             85215     -  Dodatki mieszkaniowe  
         paragrafie                                            2010       -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
                                                                                        na realizacje zadań bieżących  z zakresu 
                                                                                        administracji rządowej  oraz innych zadań 
                                                                                        zleconych gminie ( związkom gmin) 
                                                                                        ustawami )  
                                                                                        zwiększa się o kwotę 431,96 zł 
 
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.31111.1.5.2014.DS z 
dnia 06.08.2014r –zwiększenie dotacji celowej  na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych  energii elektrycznej . 
 
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu  o kwotę   11 921,47   zł 
 
B/ Zmniejsza 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 realizacje zadań bieżących  
                                                                                           z zakresu administracji rządowej  oraz 
                                                                                           innych zadań  zleconych gminie  
                                                                                          ( związkom gmin ) ustawami  
                                                                                          zmniejsza się o kwotę   360,00 zł  
 
Pismo Krajowego Biura Wyborczego ,Delegatura w Opolu Nr DOP-980-9/14 z dnia 21 sierpnia 2014r -  informacja o 
zmniejszeniu kwoty dotacji  na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu 
Europejskiego . 
 
Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu  o kwotę  360,00 zł 
 
 
 
 
C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu : 
 
1) W Dziale                                                    801     -  Oświata i wychowanie  
     rozdziale                                                   80101 -  Szkoły podstawowe  
     paragrafie                                                  4210   -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                      zwiększa się o kwotę  4 874,51 zł 
 
2) W Dziale                                                    801     -  Oświata i wychowanie  
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      rozdziale                                                  80195  -  Pozostała działalność 
      paragrafie                                                 4300    -  Zakup usług pozostałych  
                                                                                      zwiększa się o kwotę  6 515,00 zł  
 
3) W Dziale                                                    851     -  Pomoc społeczna  
     rozdziale                                                   85195 -  Pozostała działalność ( zadania zlecone) 
     paragrafie                                                  4170   -  Wynagrodzenia bezosobowe   
                                                                                      zwiększa się o kwotę  100,00 zł 
 
4) W Dziale                                                   852      -  Pomoc społeczna  
     rozdziale                                                  85215  -  Dodatki mieszkaniowe ( zadania zlecone) 
     paragrafie                                                 3110    -  Świadczenia społeczne 
                                                                                     zwiększa się o kwotę  423,32 zł 
     paragrafie                                                 4010    -  Wynagrodzenia  osobowe pracowników  
                                                                                      zwiększa się o kwotę     8,64 zł 
 
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu  o kwotę   11 921,47  zł  
 
D/ Zmniejsza 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  
                                                                                     zmniejsza się o kwotę   47,00 zł 
         paragrafie                                              4370  -  Opłaty z tytułu  zakupu usług 
                                                                                     telekomunikacyjnych  świadczonych  w 
                                                                                     stacjonarnej  publicznej sieci telefonicznej  
                                                                                     zmniejsza się o kwotę  313,00 zł  
 
Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące  budżetu o kwotę   360,00 zł. 
 
             
§  2. Dokonuje się zmian miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie 
        wydatków bieżących : 
    
      1) W Dziale                                           750         -   Administracja publiczna  
           rozdziale                                         75095      -   Pozostała działalność  
           z paragrafu                                       4430       -    Różne opłaty i składki  
                                                                                         przenosi się kwotę  13 000,00 zł 
           do rozdziału                                    75075     -    Promocja jednostek samorządu    
                                                                                         terytorialnego 
           do paragrafu                                    4210      -    Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                         przenosi się kwotę    5 000,00 zł 
           do paragrafu                                    4300      -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                         przenosi się kwotę   8 000,00 zł 
 
       2) W Dziale                                           801        -    Oświata i wychowanie  
            rozdziale                                          80101    -    Szkoły podstawowe 
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            z paragrafu                                       4270      -    Zakup usług remontowych 
                                                                                         przenosi się kwotę   3 004,00 zł 
           do rozdziału                                     80110    -    Gimnazja 
           do paragrafu                                    4300      -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                         przenosi się kwotę   3 004,00 zł 
 
        3) W Dziale                                           852       -    Pomoc społeczna  
             rozdziale                                          85206  -    Wspieranie rodziny(zadania własne) 
             z paragrafu                                       4010    -     Wynagrodzenia osobowe  pracowników  
                                                                                         przenosi się kwotę  20 000,00 zł 
            z paragrafu                                         4110   -     Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                         przenosi się kwotę    4 000,00 zł 
            z paragrafu                                         4120   -     Składki na Fundusz Pracy  
                                                                                         przenosi się kwotę       600,00 zł 
            do rozdziału                                      85202  -     Domy pomocy społecznej  
            do paragrafu                                     4330   -     Zakup usług przez jednostki samorządu 
                                                                                         terytorialnego  od innych jednostek 
                                                                                         samorządu terytorialnego  
                                                                                          przenosi się kwotę   24 600,00 zł 
 
          4) W Dziale                                         852     -      Pomoc społeczna  
               rozdziale                                         85219  -     Ośrodki pomocy społecznej ( zadania  
                                                                                          własne) 
              z paragrafu                                       4010    -     Wynagrodzenia osobowe pracowników 
                                                                                          przenosi się kwotę   20 000,00 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 20 000,00 zł 
 
           5) W Dziale                                         852      -     Pomoc społeczna 
                rozdziale                                        85219  -     Ośrodki pomocy społecznej ( zadania  
                                                                                          własne)   
               z paragrafu                                      4120    -     Składki na Fundusz Pracy 
                                                                                         przenosi się kwotę   1 400,00 zł 
               do paragrafu                                  4300    -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                         przenosi się kwotę  1 400,00 zł  
             
           6) W Dziale                                           852     -   Pomoc społeczna  
                rozdziale                                          85219 -   Ośrodki pomocy społecznej ( zadania  
                                                                                         własne ) 
                z paragrafu                                       4010   -   Wynagrodzenia osobowe pracowników 
                                                                                         przenosi się kwotę  3 800,00 zł 
                do paragrafu                                   4170   -   Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                         przenosi się kwotę  3 800,00 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                                             14 272 344,42  zł 
Zwiększenia                                                                          11 921,47 zł  
Zmniejszenia                                                                             360,00 zł 
RAZEM  DOCHODY  BIE ŻĄCE                            14 283 905,89  zł 
DOCHODY  MAJ ĄTKOWE                                      1 060 030,00  zł  
DOCHODY  OGÓŁEM                                            15 343 935,89  zł 
PRZYCHODY                                                              2 340 673,95  zł 
DOCHODY  O  PRZYCHODY  OGÓŁEM          17 684 609,84  zł 
 
WYDATKI 
 
WYDATKI  BIE ŻĄCE                                             12 774 998,37  zł 
Zwiększenia                                                                         11 921,47 zł 
Zmniejszenia                                                                            360,00  zł 
RAZEM  WYDATKI  BIE ŻĄCE                             12 786 559,84  zł 
WYDATKI  MAJ ĄTKOWE                                       3 588 050,00 zł 
WYDATKI  OGÓŁEM                                             16  374 609,84 zł  
ROZCHODY                                                                1 310 000,00  zł 
WYDATKI  I  ROZCHODY  OGÓŁEM                17 684 609,84  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                                                   


