
ZARZĄDZENIE  Nr 355 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 18 listopada 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 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjny oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi-

nom (związków gmin) ustawami 

zwiększa się kwotę 15 000,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji  Nr FBC.I.3111.2.118.2014.EA z dnia 

14.11.2014r. – zwiększenie dotacji celowej  umożliwiającej prawidłowe wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej  na 

wypłatę świadczeń rodzinnych , zasiłków dla opiekunów i świadczeń pielęgnacyjnych 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu  o kwotę  15 000,00 zł 

B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu : 

 

2) W Dziale 851 Ochrona zdrowia 

rozdziale 85195 Pozostała działalność 

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

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 

(związkom gmin) ustawami 

zmniejsza się o kwotę 100,00 zł 

Pismo  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów , budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.2.121.2014.UP z dnia  

14.11.2014r.- zmniejszenie dotacji celowej  na realizację zadań  z zakresu ochrony zdrowia na sfinansowanie kosztów wydawa-

nia decyzji . 

 

 

 

 

 



2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie 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 realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi-

nom( związkom gmin) ustawami 

zmniejsza się o kwotę 439,00 zł  

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji  Nr FBC.I.3111.2.124.2014.ML z dnia 

14.11.2014r.- zmniejszenie dotacji celowej  na opłacenie składki  na ubezpieczenie zdrowotne za osoby  pobierające niektóre 

świadczenia  rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych  

3) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi-

nom( związkom gmin) ustawami 

zmniejsza się o kwotę 301,00 zł  

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

14.11.2014r. – zmniejszenie dotacji  celowej dla odbiorców wrażliwych energii. 

4) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85295 Pozostała działalność 

paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżą-

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmi-

nom( związkom gmin) ustawami 

zmniejsza się o kwotę 150,80 zł  

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji   Nr FBC.I.3111.1.48.2014.ML   z dnia 

14.11.2014r- zmniejszenie dotacji celowej  przeznaczonej na realizację programu dla rodzin wielodzietnych .                                

Ogółem zmniejsza się dochody  bieżące budżetu  o kwotę     990,80 zł 

C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjny oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zada-

nia zlecone) 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę   15 000,00 zł 

D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu : 

 



1) W Dziale 851 Ochrona zdrowia 

rozdziale 85195 Pozostała działalność (zadania zlecone) 

paragrafie 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 

zmniejsza się kwotę 100,00 zł 

2) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

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

które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

(zadania zlecone) 

paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

zmniejsza się kwotę 439,00 zł 

3) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone) 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

zmniejsza się kwotę 301,00 zł 

4) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85295 Pozostała działalność (zadania zlecone) 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

zmniejsza się o kwotę 150,80 zł 

Ogółem  zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę   990,80  zł 

      § 2. 

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

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 wój-

tów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 

i wojewódzkie 

z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 400,00 zł 

do paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę 1 250,00 zł 

do paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 

przenosi się kwotę 350,00 zł 

2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 



rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 

z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 1 260,00 zł 

do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

do paragrafu 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

przenosi się na kwotę 1 260,00 zł 

3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80110 Gimnazja 

z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 740,00 zł 

do paragrafu 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

przenosi się kwotę 740,00 zł 

4) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80110 Gimnazja 

z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 9 000,00 zł 

do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe 

do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 9 000,00 zł 

5) W Dziale 801 Oświata i wychowanie 

rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 500,00 zł 

z paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi  się kwotę 500,00 zł 

do paragrafu 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

przenosi się kwotę 1 000,00 zł 

6) W Dziale 852 Pomoc społeczne 

rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne) 

z paragrafu 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedno-

stek samorządu terytorialnego 

przenosi się kwotę 3 450,00 zł 



do rozdziału 85204 Rodziny zastępcze (zadania własne) 

do paragrafu 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedno-

stek samorządu terytorialnego 

przenosi się kwotę 1 200,00 zł 

do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) 

do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 2 250,00 zł  

7) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-

nego (zadania zlecone) 

z paragrafu 3110 Świadczenia społeczne 

przenosi się kwotę 2 300,00 zł 

do paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 

przenosi się kwotę 2 300,00 zł 

8) W Dziale 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) 

z paragrafu  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 548,00 zł 

9) W Dziale 852 Pomoc społeczna  

rozdziale 85295 Pozostała działalność(zadania własne) 

z paragrafu  3110 Świadczenia społeczne 

przenosi się kwotę 11 100,00 zł 

do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej (zadania własne) 

do paragrafu 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedno-

stek samorządu terytorialnego 

przenosi się na kwotę 5 620,00 zł 

do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 1 480,00 zł 

do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 1 000,00 zł  

do rozdziału 85295 Pozostała działalność(zadania własne) 



do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych 

przenosi się kwotę 3 000,00 zł  

10) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

z paragrafu 4260 Zakup energii 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

do paragrafu 4270 Zakup usług remontowych 

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

 

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

stawia się następująco: 

 DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE  14 464 023,48 zł 

 Zwiększenia 15 000,00 zł 

 Zmniejszenia  990,80 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE  14 478 032,68 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE  1 071 583,75 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM  15 549 616,43 zł 

 PRZYCHODY  2 340 673,95 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM  17 890 290,38 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE  12 963 231,18 zł 

 Zwiększenia 15 000,00 zł 

 Zmniejszenia  990,80 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE  12 977 240,38 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE  3 603 050,00 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM  16 580 290,38 zł 

 ROZCHODY  1 310 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM  17 804 930,93 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  

 


