
ZARZĄDZENIE  Nr 348/2014 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 21 października 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, 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, poz.1146) 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 się, 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 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85295 Pozostała działalność 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ-

kom gmin) ustawami 

zwiększa się o kwotę 4 329,00 zł  

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.1.2014.DS z dnia 

16.10.2014r – zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizacje bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na pomoc 

finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego usta-

nowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r Nr 230/2013 zmienioną uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 marca 

2014r Nr 29/2014 

2) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin(związków gmin) 

zwiększa się kwotę 10 000,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.88.2014.AS z dnia 

16.10.2014r. –Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty . 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 14 329,00 zł 
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B/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-

które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ-

kom gmin) ustawami 

zmniejsza się o kwotę  1 371,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.2.89.2014.UP z dnia 

16.10.2014r - zmniejszenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 

osoby uprawnione . 

2) 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 (związ-

kom gmin) ustawami 

zmniejsza się o kwotę  53,43 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.5.2014.DS z dnia 

16.10.2014r – zmniejszenie dotacji celowej na 2014r w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbior-

ców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r 

Prawo energetyczne( Dz. U. z 2012r poz.1059, z późniejszymi zmianami ) 

Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 424,43 zł 

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu : 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85295 Pozostała działalność 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 4 200,00 zł 

paragrafie  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększa się o kwotę 129,00zł 

2) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdziale  85415 Pomoc materialna dla uczniów 

paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów 

zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł  

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 14 329,00 zł 
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D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu : 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie-

które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

zmniejsza się o kwotę 1 371,00 zł 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale  85215 Dodatki mieszkaniowe 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zmniejsza się o kwotę  51,50 zł 

paragrafie  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zmniejsza się o kwotę 1,93 zł 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 424,43 zł 

§ 2. 

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

1) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

rozdziale 90095 Pozostała działalność 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 1 959,00 zł 

do paragrafu  4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 1 959,00 zł 

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

stawia się następująco: 

 DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE  14 404 363,23 zł 

 Zwiększenia 14 329,00 zł 

 Zmniejszenia  1 424,43 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE  14 417 267,80 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE  1 071 583,75 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM  15 488 851,55 zł 

 PRZYCHODY  2 340 673,95 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM  17 829 525,50 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE  12 893 570,93 zł 

 Zwiększenia 14 329,00 zł 

 Zmniejszenia  1 424,43 zł 
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 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE  12 906 475,50 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE  3 613 050,00 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM  16 519 525,50 zł 

 ROZCHODY  1 310 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM  17 829 525,50 zł 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tu-

łowicach i w BIP.  

Wójt Gminy Tułowice 

Wiesław Plewa  
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