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Uchwała Nr  V/26/11 

Rady Gminy Tułowice 
z dnia 23 marca 2011 r 

 
w sprawie : zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011 rok  

 

 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 , poz.558,Nr 113, 
poz.984 , Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 ,poz.717, Nr 162, poz.1568, 

z2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1437: z 
2006r. Nr 17 , poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, 

poz.1218 z 2008r.Nr 180 poz.1111, Nr 223 , poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, 
poz.1241; 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 , poz.675:) art.211, 212ustawy 
z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2009r. Nr 157 , poz.1240; 2010 r. Nr 

28 poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020; Nr 96 poz.620 Nr 238 poz.1578, Nr 257 
poz.1726) Rada Gminy uchwala co następuje : 

 
§ 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2011r. przyjęty uchwałą Nr III/14/2010 Rady  
       Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia  2010 roku  w następujący sposób: 

 
A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu  : 

   1)  W Dziale                                           750          -  Administracja publiczna  

         rozdziale                                          75056       -  Spis powszechny i inne 

         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  9 919,00 zł 

 

 
Pis mo  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 2 marca 2011r  Nr GBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 –

dotacja na  realizację zadań zleconych gmin ie z zakresu administracji rządowej  określonych w art .18 pkt.2 

ustawy z dnia 4 marca 2010r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.  

 

 

   2) W Dziale                                          852            - Pomoc społeczna  

        rozdziale                                         85213        - Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

                                                                                     opłacane za osoby pobierające   

                                                                                     niektóre 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  bieżących  
                                                                                       z zakresu administracji rządowej oraz  

                                                                                       innych zadań zleconych gminie  
                                                                                       ( związkom gmin ) ustawami  
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                                                                                       zwiększa się o kwotę    200,00 zł 

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

                                                                                       bieżących gmin ( związków gmin)  
                                                                                       zwiększa się o kwotę    200,00 zł 

 

    rozdziale                                           85219          -     Ośrodki pomocy społecznej  

    paragrafie                                          2030            -     Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

                                                                                         państwa na realizację własnych zadań  
                                                                                         bieżących gmin ( związków gmin )  
                                                                                         zwiększa się o kwotę  18 000,00 zł 

 

 
Pis mo  Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011r Nr FB.I.3111.7.2011.UP – informacja o ostatecznych kwotach 

dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania własne , rea lizowanych przez Samorząd oraz o 

kwotach dochodów związanych z realizacją zadań  z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań  

zleconych ustawami .  
 
3) W Dziale                                            756             -    Dochody od osób prawnych , od osób  

                                                                                        fizycznych  i od innych jednostek  nie 
                                                                                        posiadających  osobowości prawnej  

                                                                                        oraz wydatki związane z ich poborem 
     rozdziale                                           75616         -    Wpływy z podatku rolnego ,  

                                                                                         podatku leśnego , podatku od  

                                                                                         spadków i darowizn , podatku od  

                                                                                         czynności cywilnoprawnych  oraz  

                                                                                         podatków i opłat lokalnych  od osób 

                                                                                         fizycznych    
     paragrafie                                           0500          -     Podatek od czynności   

                                                                                         cywilnoprawnych   
                                                                                         zwiększa się o kwotę  236 359,00 zł 

  

     rozdziale                                           76515        -      Wpływy z podatku rolnego ,  

                                                                                         podatku leśnego , podatku od  

                                                                                         czynności cywilnoprawnych ,  

                                                                                         podatków i opłat lokalnych od osób  

                                                                                         prawnych i innych jednostek  

                                                                                         organizacyjnych  

    paragrafie                                            0310          -     Podatek od nieruchomości  

                                                                                         zwiększa się o kwotę   420 000,00  zł 

 

 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę   684 678,00 zł 

 

 

 

 

B/ Zmnie jsza się dochody bieżące budżetu :  

 

    1) W Dziale                                          758          -    Różne rozliczenia  
         rozdziale                                         75801      -    Część oświatowa subwencji ogólnej 
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                                                                                       dla jednostek  samorządu  

                                                                                       terytorialnego   
        paragrafie                                          2920       -     Subwencja ogólna  z budżetu państwa  

                                                                                        zmniejsza się o kwotę   164 696,00 zł 

 

 
Załącznik do pis ma Min istra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 24.02.2011r  zmniejszenie subwencji 

oświatowej  o kwotę 164 696,00 zł. Pierwotna kwota subwencji 3 483 392,00 zł , kwota wynikająca z 

otrzymanego za łączn ika 3 318 696,00  

 

 

 

 

     2) W Dziale                                          756         -     Dochody od osób prawnych , od osób  

                                                                                        fizycznych i od innych jednostek nie 
                                                                                        posiadających  osobowości prawnej  

                                                                                        oraz wydatki związane z ich poborem 
          rozdziale                                          75616    -     Wpływy z podatku rolnego ,  

                                                                                        podatku leśnego , podatku od  

                                                                                        spadków i darowizn , podatku od 

                                                                                        czynności cywilnoprawnych oraz  

                                                                                        podatków i opłat lokalnych  od osób  

                                                                                        fizycznych   
         paragrafie                                          0310      -     Podatek od nieruchomości  

                                                                                        zmniejsza się o kwotę   420 000,00 zł 

 
 

 

Ogółem zmnie jsza się dochody bieżące budżetu o kwotę    584 696,00  zł 

 

C/ Zwiększa się dochody majątkowe   budżetu : 

     

   1) W Dziale                                                  600     -  Transport i łączność  
        rozdziale                                                 60016 -  Drogi publiczne gminne  

        paragrafie                                                 6290  -  Środki na dofinansowanie własnych  
                                                                                       inwestycji  gmin ( związków gmin)  
                                                                                       powiatów ( związków powiatów ) ,  

                                                                                       samorządów województw , pozyskane  
                                                                                       z innych źródeł    

                                                                                       zwiększa się o kwotę   750 000,00 zł 

                                                                            
   

   2) W Dziale                                                  921     -  Kultura i ochrona dziedzictwa  
                                                                                       narodowego 

       rozdziale                                                  92195 – Pozostała działalność  

       paragrafie                                                  6207  -  Dotacje celowe w ramach  programów 
                                                                                       finansowanych  z udziałem środków  

                                                                                       europejskich  oraz środków  , o których 
                                                                                       mowa  w rat.5  ust.1 pkt.3  oraz ust.3   

                                                                                       pkt.  5 i 6  ustawy  lub płatności  
                                                                                       w ramach  budżetu środków   
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                                                                                       europejskich  

                                                                                       zwiększa się o kwotę  25 000,00 zł  

 

 

Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę  775 000,00 zł 
  

 

D/ Zmnie jsza się dochody majątkowe budżetu: 

 

     1) W Dziale                                           600        -      Transport i łączność  
          rozdziale                                          60016    -      Drogi publiczne gminne  

          paragrafie                                          6207     -      Dotacje celowe w ramach programów 
                                                                                         finansowanych  z udziałem środków  

                                                                                         europejskich  oraz środków , o  
                                                                                         których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz  
                                                                                         ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności  

                                                                                         w  ramach budżetu środków  
                                                                                         europejskich  

                                                                                         zmniejsza się o kwotę   195 763,00 zł 

      2) W Dziale                                           921        -     Kultura i ochrona dziedzictwa  
                                                                                         narodowego  

          rozdziale                                           92109    -     Domy i ośrodki kultury , świetlice i  

                                                                                         kluby 

          paragrafie                                           6207     -      Dotacje celowe w ramach programów  
                                                                                         finansowanych  z udziałem środków  
                                                                                         europejskich  oraz środków, o których  

                                                                                         mowa  w art.5  ust.1 pkt.3 oraz ust.3  
                                                                                         pkt. 5 i 6  ustawy , lub płatności w  

                                                                                         ramach budżetu  środków 
                                                                                         europejskich  
                                                                                         zmniejsza się o kwotę  165 000,00 zł 

 

 

Ogółem zmnie jsza się dochody majątkowe budżetu  o kwotę   360 763,00 zł 

                                                                      
       

 

E/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu : 

 
       
      1) W Dziale                                             700     -   Gospodarka mieszkaniowa  

           rozdziale                                            70005 -    Gospodarka gruntami i  

                                                                                       nieruchomościami  

           paragrafie                                             4600 -    Kary i odszkodowania wypłacane na  
                                                                                       rzecz osób prawnych  i innych  
                                                                                       jednostek organizacyjnych  

                                                                                       zwiększa się o kwotę   8 000,00 zł.  

 

     2) W Dziale                                             750       -  Administracja publiczna  
          rozdziale                                            75056   -  Spis powszechny i inne  
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          paragrafie                                            3020    -  Wydatki osobowe  nie zaliczane do  

                                                                                      wynagrodzeń  
                                                                                      zwiększa się o kwotę  7 751,00 zł 

        paragrafie                                              4110    -  Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                      zwiększa się o kwotę   1 176,00 zł 

        paragrafie                                              4120    -  Składki na Fundusz Pracy  

                                                                                      zwiększa się o kwotę      192,00 zł 

        paragrafie                                              4210    -   Zakup materiałów i wyposażenia  

                                                                                       zwiększa się o kwotę      600,00 zł 

        paragrafie                                              4410    -   Podróże służbowe krajowe 
                                                                                       zwiększa się o kwotę       200,00 zł 

       
 

     3) W Dziale                                             801       -  Oświata i wychowanie  
          rozdziale                                            80101   -  Szkoły podstawowe  

          paragrafie                                            4210    -   Zakup  materiałów i wyposażenia  

                                                                                       zwiększa się o kwotę  10 000,00 zł 

                                                                                      

                                                

 

     4) W Dziale                                              852      -  Pomoc społeczna  

          rozdziale                                             85213  -  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

                                                                                      opłacane za osoby pobierające   

                                                                                      niektóre świadczenia z pomocy  

                                                                                      społecznej , niektóre świadczenia  

                                                                                      rodzinne oraz za osoby  uczestniczące  

                                                                                      w zajęciach  w centrum integracji  

                                                                                      społecznej   

          paragrafie                                            4130     -  Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
                                                                                       zwiększa się o kwotę   400,00 zł 

           

          rozdziale                                             85219   -  Ośrodki pomocy społecznej  

          paragrafie                                              4010   -  Wynagrodzenia osobowe  

                                                                                       pracowników  
                                                                                       zwiększa się o kwotę  8 000,00 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    500,00 zł 

         paragrafie                                               4210    -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                        zwiększa się o kwotę   4 000,00 zł 

         paragrafie                                               4260    -   Zakup energii 
                                                                                         zwiększa się o kwotę     600,00 zł 

         paragrafie                                               4300    -    Zakup usług pozostałych  
                                                                                          zwiększa się o kwotę  3 000,00 zł 

         paragrafie                                                4430   -    Różne opłaty i składki       

                                                                                          zwiększa się o kwotę     400,00 zł 

         paragrafie                                                4700   -    Szkolenia pracowników nie będących   

                                                                                          członkami korpusu  służby cywilnej  
                                                                                          zwiększa się o kwotę      500,00 zł 
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Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę  46 319,00 zł 

 

 

F/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :  

 

 1) W Dziale                                                     600     -  Transport i łączność  
      rozdziale                                                    60016 -  Drogi publiczne gminne  

      paragrafie                                                    6050  -  Wydatki inwestycyjne jednostek 

                                                                                        budżetowych    
                                                                                        zwiększa się o kwotę  1 510 000,00 zł                                      

 

 2) W Dziale                                                     700     -   Gospodarka mieszkaniowa  
      rozdziale                                                    70005 -   Gospodarka gruntami i  

                                                                                          nieruchomościami  

     paragrafie                                                     6060  -    Wydatki na zakupy inwestycyjne  

                                                                                          jednostek budżetowych  
                                                                                          zwiększa się o kwotę   60 000,00 zł 

 

    
 

3) W Dziale                                                        921      -    Kultura i ochrona dziedzictwa  
                                                                                             narodowego 
     rozdziale                                                       92195  -    Pozostała działalność  

     paragrafie                                                      6057    -    Wydatki inwestycyjne jednostek  
                                                                                             budżetowych   

                                                                                             zwiększa się o kwotę   25 000,00 zł 

     paragrafie                                                       6059   -    Wydatki inwestycyjne jednostek 
                                                                                             budżetowych 

                                                                                             zwiększa się o kwotę  37 652,00 zł 

     paragrafie                                                       6050   -    Wydatki inwestycyjne jednostek  

                                                                                             budżetowych  
                                                                                             zwiększa się o kwotę     348,00 zł  
 

  4) W Dziale                                                      926      -    Kultura fizyczna   
       rozdziale                                                     92601  -    Obiekty sportowe  

       paragrafie                                                    6050    -    Wydatki inwestycyjne jednostek  
                                                                                             budżetowych 
                                                                                             zwiększa się o kwotę   2 000,00 zł                                                       

  
 

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę   1 635 000,00  zł    

 

 

G/ Zmnie jsza się wydatki majątkowe budżetu :  

 

    1) W Dziale                                                  600     -    Transport i łączność  
         rozdziale                                                 60016 -    Drogi publiczne gminne 
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         paragrafie                                                 6057  -    Wydatki inwestycyjne 

                                                                                          jednostek budżetowych 
                                                                                          zmniejsza się o kwotę  195 763,00 zł 

         paragrafie                                                 6059  -     Wydatki inwestycyjne jednostek  
                                                                                           budżetowych  
                                                                                          zmniejsza się o kwotę  195 337,00 zł 

 

         rozdziale                                                 6014   -    Drogi publiczne  powiatowe  

         paragrafie                                                 6620  -    Dotacje celowe przekazane dla  
                                                                                          powiatu na inwestycje i zakupy 
                                                                                          inwestycyjne realizowane na 

                                                                                          podstawie  porozumień (umów) 
                                                                                          między jednostkami samorządu 

                                                                                          terytorialnego 
                                                                                          zmniejsza się o kwotę  200 000,00 zł    
 

 

     2) W Dziale                                                  921    -    Kultura i ochrona dziedzictwa  

                                                                                          narodowego  
         rozdziale                                                  92109 -    Domy i ośrodki kultury , świetlice i  

                                                                                           kluby  

         paragrafie                                                  6057   -   Wydatki inwestycyjne jednostek 
                                                                                           budżetowych  

                                                                                           zmniejsza się o kwotę  165 000,00zł 

         paragrafie                                                  6059  -    Wydatki inwestycyjne jednostek  
                                                                                           budżetowych 

                                                                                           zmniejsza się o kwotę  401 000,00zł  
 

                                                   
 
Ogółem zmnie jsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę  1 157 100,00  zł 

         
 

H/ Zmnie jsza się przychody budżetu     : 

 

 

    W paragrafie                                               950     -   Wolne środki o których mowa w  

                                                                                          art.217 ust.2 pkt.6 ustawy  

                                                                                          zmniejsza się o kwotę 204 000,00 zł 

 
 

Ogółem zmnie jsza się przychody budżetu o kwotę 204 000,00 zł. 

 

I/ Zwiększa się przychody budżetu : 

 

   W paragrafie                                               952     -   Przychody z zaciągniętych pożyczek 

                                                                                         i kredytów na rynku krajowym  

                                                                                         zwiększa się o kwotę   214 000,00 zł 

 

Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę    214 000,00 zł 
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Po uwzględnieniu zmian w budżecie po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz  

wydatków bieżących  i majątkowych  a także przychodów  ,  budżet przedstawia się 

następująco : 

 

DOCHODY 

 

DOCHODY  BIEŻĄCE                                         11 450 377,00  zł 

Zwiększenia                                                                   684 678,00  zł 
Zmniejszenia                                                                  584 696,00  zł 

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE                          11 550 359,00  zł 

DOCHODY MAJĄTKOWE                                   1 590 563,00  zł   

Zwiększenia                                                                   775 000,00  zł                                                                  

Zmniejszenia                                                                  360 763,00  zł 
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE                    2 004 800,00 zł 

DOCHODY OGÓŁEM                                           13 555 159,00 zł 

PRZYCHODY                                                            1 047 000,00 zł 

Zwiększenia                                                                     214 000,00 zł 

Zmniejszenia                                                                    204 000,00 zł 
RAZEM PRZYCHODY                                             1 057 000,00 zł 

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM              14 612 159,00 zł 

 

 

 

WYDATKI  

 

WYDATKI BIEŻĄCE                                               10 668 240,00 zł                                            

Zwiększenia                                                                         46 319,00 zł            

Zmniejszenia                                                                                 0,00 zł 
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE                               10 714 559,00 zł 

WYDATKI MAJĄTKOWE                                        1 940 000,00 zł 

Zwiększenia                                                                    1 635 000,00 zł          
Zmniejszenia                                                                   1 157 100,00 zł      

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE                         2 417 900,00 zł 

WYDATKI OGÓŁEM                                               13 132 459,00 zł 

ROZCHODY                                                                  1 479 700,00 zł 

Zwiększenia                                                                                   0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                                  0,00 zł 

ROZCHODY OGÓŁEM                                              1 479 700,00 zł 

 

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                    14 612 159,00 zł 

 

 

§ 2. Dokonuje się zmian między działami , rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków  
       bieżących : 

 
        1) W Dziale                                            010     -  Rolnictwo i łowiectwo  
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             rozdziale                                           01095 -  Pozostała działalność 

             z paragrafu                                         4210  -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                      przenosi się kwotę 11 011,00 zł 

             do paragrafu                                     6050  -  Wydatki inwestycyjne jednostek  

                                                                                       budżetowych   

                                                                                       przenosi się kwotę 11 011,00 zł 

 
 

        2) W Dziale                                            750      -  Administracja publiczna  
             z rozdziału                                        75023  -  Urzędy gmin ( miast i miast na  

                                                                                        prawach powiatu) 

            z paragrafu                                          4010   -   Wynagrodzenia osobowe pracowników  
                                                                                        przenosi się kwotę  12 882,00 zł 

            z paragrafu                                           4110  -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                         przenosi się kwotę   1 945,00 zł 

            z paragrafu                                           4120 -    Składki na Fundusz Pracy 

                                                                                        przenosi się kwotę     316,00 zł 

 

           do Działu                                              852    -   Pomoc społeczna  

           do rozdziału                                         85219 -   Ośrodki pomocy społecznej  

           do paragrafu                                        4010  -    Wynagrodzenia osobowe  

                                                                                          pracowników 

                                                                                          przenosi się kwotę  12 882,00 zł 

            do paragrafu                                       4110   -    Składki na ubezpieczenia społeczne  

                                                                                          przenosi się kwotę    1 945,00 zł 

            do paragrafu                                       4120   -    Składki na Fundusz Pracy  

                                                                                          przenosi się kwotę       316,00 zł 

 

                                                                                          

 

 

Po uwzględnieniu zmian w budżecie   w działach , rozdziałach i paragrafach  po stronie 

wydatków ,zmieniających wydatki bieżące i majątkowe budżet przedstawia się 

następująco : 

 

 

 

 DOCHODY 

 
DOCHODY BIEŻĄCE                                          11 550 359,00  zł                   
DOCHODY MAJĄTKOWE                                   2 004 800,00  zł 

DOCHODY OGÓŁEM                                          13 555 159,00  zł 

PRZYCHODY                                                           1 057 000,00 zł 

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM             14 612 159,00 zł 

 

 

 

WYDATKI  

 

WYDATKI BIEŻĄCE                                               10 714 559,00 zł                                            
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Zwiększenia                                                                                 0,00 zł            

Zmniejszenia                                                                         11 011,00 zł 
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE                               10  703 548,00 zł 

WYDATKI MAJĄTKOWE                                        2 417 900,00 zł 

Zwiększenia                                                                         11 011,00 zł          
Zmniejszenia                                                                                 0,00 zł      

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE                         2 428 911,00 zł 

WYDATKI OGÓŁEM                                               13 132 459,00 zł 

ROZCHODY                                                                  1 479 700,00 zł 

Zwiększenia                                                                                   0,00 zł 
Zmniejszenia                                                                                  0,00 zł 

ROZCHODY OGÓŁEM                                              1 479 700,00 zł 

 

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                    14 612 159,00  zł  

 

. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  
 
 

 
 

 
                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                                                                                                  Michał Szumega     
                                                                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


