
                                                             

 

Zarządzenie Nr 340/2014 

Wójta Gminy TUŁOWICE 

z dnia 02 października    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, poz.1072)  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 2014r podjęty uchwałą Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy 

Tułowice z  dnia 19 grudnia 2013r. w następujący sposób : 

 

A/ Zwiększa się  dochody bieżące budżetu : 

 

1) W Dziale                                           751         -  Urzędy naczelnych  organów władzy państwowej , 

                                                                                 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    

     rozdziale                                          75109     -  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  

                                                                                  województw , wybory wójtów, burmistrzów i  

                                                                                  prezydentów miast oraz referenda gminne ,  

                                                                                  powiatowe i wojewódzkie  

     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    49 333,00 zł 

 

 

     Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu   o kwotę  49 333,00 zł 

 

 

B/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu : 

 

 1) W Dziale                                              751      -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 

                                                                                  kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa 

     rozdziale                                              75109  -  Urzędy naczelnych organów władzy 

                                                                                  państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz 

                                                                                  sądownictwa  

    paragrafie                                               3030   -   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  

                                                                                  zwiększa się o kwotę  33 560,00 zł 

    paragrafie                                               4110   -  Składki na ubezpieczenia społeczne  

                                                                                  zwiększa się o kwotę    1 000,00 zł 

    paragrafie                                               4120   -  Składki na Fundusz Pracy 

                                                                                  zwiększa się o kwotę      131,00 zł 
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    paragrafie                                               4170   -  Wynagrodzenia bezosobowe 

                                                                                  zwiększa się o kwotę    6 400,00 zł 

   paragrafie                                               4210    -  Zakup materiałów i wyposażenia  

                                                                                  zwiększa się o kwotę    4 494,00 zł 

   paragrafie                                               4300    -  Zakup usług pozostałych  

                                                                                  zwiększa się o kwotę    3 248,00 zł 

   paragrafie                                               4410    -  Podróże służbowe krajowe 

                                                                                  zwiększa się o kwotę       500,00 zł  

 

 

    Ogółem zwiększa się wydatki  bieżące budżetu o kwotę     49 333,00 zł 

 

 

             

§  2. 

 

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  1 000,00 zł 

       do paragrafu                                     4430   -  Różne opłaty i składki  

                                                                                 przenosi się kwotę  1 000,00 zł    

    

                   

 

Po uwzględnieniu  zmian budżetu  po stronie dochodów i wydatków bieżących  , budżet Gminy 

Tułowice  przedstawia się następująco : 

 

DOCHODY 

 

DOCHODY BIEŻĄCE                                                              14  299 375,23 zł 

Zwiększenia                                                                                          49 333,00 zł  

Zmniejszenia                                                                                                  0,00 zł 

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE                                               14 348 708,23  zł 

DOCHODY  MAJĄTKOWE                                                       1 071 583,75  zł  

DOCHODY OGÓŁEM                                                               15 420 291,98 zł 

PRZYCHODY                                                                                2 340 673,95 zł 

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM                                  17 760 965,93 zł 

 

WYDATKI 

 

WYDATKI  BIEŻĄCE                                                               12 813 582,93  zł    

 Zwiększenia                                                                                         49 333,00  zł 

Zmniejszenia                                                                                                  0,00  zł 

RAZEM  WYDATKI  BIEŻĄCE                                              12 862 915,93  zł 

WYDATKI  MAJĄTKOWE                                                        3 588 050,00  zł 
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WYDATKI  OGÓŁEM                                                               16 450 965,93 zł 

RAZEM  ROZCHODY                                                                 1 310 000,00 zł 

WYDATKI  I  ROZCHODY OGÓŁEM                                   17 760 965,93 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                                                    


