
 1 

 

Uchwała Nr VI/37/11r. 
Rady Gminy Tułowice 

z dnia 26 maja 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 106 , poz.675: Nr 40 poz.230) 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                                              754     -   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

                                                                                      przeciwpożarowa  
          rozdziale                                             75412 -   Ochotnicze straże pożarne  

          paragrafie                                             2700  -   Środki na dofinansowanie własnych 
                                                                                      zadań bieżących gmin ( związków  
                                                                                      gmin), powiatów ( związków powiatów)  

                                                                                      samorządów województw, pozyskane z  
                                                                                      innych źródeł  

                                                                                      zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł 

 
Decyzja PZU Nr 82/2011/PR z dnia 2011.04.26 – dofinansowanie przez PZU zakupu i montażu instalacji 

alarmowej w jednostce OSP w Tułowicach i Goszczowicach  

 

    2) W Dziale                                                852     - Opieka 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 realizacje zadań  bieżących  
                                                                                      z zakresu administracji  rządowej  oraz  

                                                                                      innych zadań zleconych gminie  
                                                                                      ( związkom gmin) ustawami  
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                                                                                      zwiększa się o kwotę  700,00 zł 

 
 

Pis mo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  -z dn ia 12 maja 2011r Nr 

FB.I.3111.2.24.2011.ŁK zwiększen ie dotacji  celowej  w zakresie pomocy społecznej  

 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące  budżetu o kwotę     2 700,00 zł 

 

B/ Zmnie jsza się dochody bieżące : 

      

    1) W Dziale                                             853          - Pozostałe zadania w zakresie polityki  

                                                                                      społecznej  
         rozdziale                                            85395      - Pozostała działalność  

         paragrafie                                            2007       -  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   3 676,76 zł 

 

Ogółem zmnie jsza się dochody bieżące o kwotę    3 676,76 zł  

 

C/ Zmniejsza 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  

                                                                                       zmniejsza się o kwotę  95 000,00 zł             
                                                                                       
 Ogółem zmnie jsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę     95 000,00 z 

 

D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu :  

      
     1) W Dziale                                               754     -   Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona  
                                                                                       Przeciwpożarowa 

          rozdziale                                              75412 -   Ochotnicze straże pożarne 

          paragrafie                                              4300  -   Zakup usług pozostałych 

                                                                                       zwiększa się o kwotę   2 000,00 zł 

 

      2) W Dziale                                               600    -   Transport i łączność 

           rozdziale                                              60016-   Drogi publiczne gminne  

           paragrafie                                              4270 -   Zakup usług remontowych 

                                                                                       zwiększa się o kwotę  25 000,00 zł 

       3) W Dziale                                              700    -   Gospodarka mieszkaniowa 
            rozdziale                                            70005 -   Pozostała działalność 

            do paragrafu                                         4300 -   Zakup usług pozostałych  
                                                                                       zwiększa się o kwotę   3 000,00 zł         
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       4) W Dziale                                              852    -   Pomoc społeczna  
            rozdziale                                             85205-   Zadania w zakresie  przeciwdziałania  

                                                                                       przemocy w rodzinie  

            paragrafie                                             4210  -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                       zwiększa się o kwotę    2 800,00 zł 

 

        5) W Dziale                                             852     -  Opieka 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   700,00 zł 

 

       6) W Dziale                                              900    -   Gospodarka Komunalna i ochrona  
                                                                                       środowiska  
            rozdziale                                             90095-   Pozostała działalność 

            paragrafie                                             4210  -  Zakup materiałów i wyposażenia  
                                                                                       zwiększa się o kwotę  2 500,00 zł 

            paragrafie                                           4270  -  Zakup usług remontowych  

                                                                                       zwiększa się o kwotę 14 700,00 zł 

 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę    50 700,00 zł. 

 

E/ Zmnie jsza się wydatki bieżące : 

 

     1) W Dziale                                                 853     -  Pozostałe zadania w zakresie polityki 

                                                                                       społecznej  
          rozdziale                                                85395 -  Pozostała działalność 

          paragrafie                                                4177  -  Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                        zmniejsza się o kwotę  3 676,76 zł 

 

 

Ogółem zmnie jsza się wydatki bieżące o kwotę        3 676,76 zł  

 

F/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu :  

      

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

                                                                                        nieruchomościami 

          paragrafie                                             6060   -    Wydatki na zakupy inwestycyjne  
                                                                                        jednostek budżetowych  

                                                                                         zwiększa się o kwotę  3 000,00 zł 

 

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

           paragrafie                                             6050   -   Wydatki inwestycyjne jednostek  
                                                                                        budżetowych  

                                                                                        zwiększa się o kwotę   3 000,00 zł 

 

Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu  o kwotę   6 000,00 zł 

 

 G/ Zmnie jsza się wydatki  majątkowe budżetu :  

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

           paragrafie                                             6050  -    Wydatki inwestycyjne jednostek  

                                                                                        budżetowych  
                                                                                        zmniejsza się o kwotę  149 000,00 zł 

 

 

Ogółem zmnie jsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę    149 000,00 zł  

 
 

DOCHODY 

 

DOCHODY  BIEŻĄCE                                         11 573 398,00  zł 

Zwiększenia                                                                       2 700,00 zł 
Zmniejszenia                                                                      3 676,76 zł 

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE                          11 572 421,24  zł 

DOCHODY MAJĄTKOWE                                   2 004 800,00 zł   

Zwiększenia                                                                              0,00 zł                                                                  

Zmniejszenia                                                                   95 000,00  zł 
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE                    1 909 800,00 zł 

DOCHODY OGÓŁEM                                           13 482 221,24 zł 

PRZYCHODY                                                            1 057 000,00 zł 

Zwiększenia                                                                               0,00 zł 

Zmniejszenia                                                                              0,00 zł 
RAZEM PRZYCHODY                                             1 057 000,00 zł 

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM              14  539 221,24 zł 

 

 

 

WYDATKI  

 

WYDATKI BIEŻĄCE                                               10 726 587,00 zł                                            

Zwiększenia                                                                         50 700,00 zł            

Zmniejszenia                                                                          3 676,76 zł 
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE                               10 773 610,24 zł 

WYDATKI MAJĄTKOWE                                        2 428 911,00 zł 

Zwiększenia                                                                           6 000,00 zł          
Zmniejszenia                                                                      149 000,00 zł      

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE                         2 285 911,00 zł 

WYDATKI OGÓŁEM                                               13 059 521,24 zł 

ROZCHODY                                                                  1 479 700,00 zł 

Zwiększenia                                                                                   0,00 zł 
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Zmniejszenia                                                                                  0,00 zł 

ROZCHODY OGÓŁEM                                              1 479 700,00 zł 

 

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                    14 539 221,24 zł 

 

 

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

 
          1) W Dziale                                           600     -  Transport i łączność 
               rozdziale                                          60014-   Drogi publiczne powiatowe  

               z paragrafu                                        6620  -   Dotacje celowe przekazane dla powiatu  
                                                                                        na inwestycje i zakupy inwestycyjne   

                                                                                        realizowane na podstawie  porozumień  
                                                                                       ( umów) między jednostkami   
                                                                                       samorządu terytorialnego  

                                                                                       przenosi się kwotę     16 800,00 zł 

               do paragrafu                                   6050    -  Wydatki inwestycyjne jednostek  

                                                                                        budżetowych   
                                                                                        przenosi się kwotę    16 800,00 zł 

          2) W Dziale                                           852     -  Pomoc społeczna  

             rozdziale                                            85215 -  Dodatki mieszkaniowe  

             z paragrafu                                          3110   - Świadczenia społeczne  

                                                                                       przenosi się kwotę 4 000,00 zł 

            

            do rozdziału                                       85205  -  Zadania w zakresie przeciwdziałania  

                                                                                        przemocy w rodzinie  

             do paragrafu                                       4300    -   Zakup usług pozostałych  

                                                                                         przenosi się kwotę 1 000,00 zł 

             do paragrafu                                        4370   -   Opłaty z tytułu zakupu usług   
                                                                                         telekomunikacyjnych  świadczonych   

                                                                                         w stacjonarnej  publicznej sieci 
                                                                                         telefonicznej  

                                                                                         przenosi się kwotę    600,00 zł 

             do paragrafu                                        4410    -   Podróże służbowe krajowe  
                                                                                          przenosi się kwotę   600,00 zł 

             do paragrafu                                        4700    -   Szkolenia pracowników nie będących 
                                                                                          członkami korpusu służby cywilnej  

                                                                                          przenosi się kwotę 1 800,00 zł 

           3) W Dziale                                           852      -   Pomoc społeczna  
               z rozdziału                                        85214  -   Zasiłki i pomoc w naturze  oraz  

                                                                                          składki na ubezpieczenia  

                                                                                          emerytalne i rentowe  

               z paragrafu                                        3110     -   Świadczenia społeczne  
                                                                                           przenosi się kwotę   6 607,76 zł 

              do Działu                                           853       -   Pozostałe zadania w zakresie  

                                                                                           polityki społecznej    

              do  rozdziału                                     85395   -    Pozostała działalność 

              do paragrafu                                     3119    -    Świadczenia społeczne  

                                                                                           przenosi się kwotę 991,16 zł 
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              do paragrafu                                     4119    -     Składki na ubezpieczenia  

                                                                                             społeczne          

                                                                                             przenosi się kwotę   421,02 zł 

                do paragrafu                                   4129      -    Składki na Fundusz Pracy  

                                                                                             przenosi się kwotę      21,45 zł 

                do paragrafu                                   4219      -    Zakup materiałów i wyposażenia  

                                                                                              przenosi się kwotę   488,13 zł 

                do paragrafu                                   4269      -     Zakup energii 

                                                                                              przenosi się kwotę     94,17 zł 

                 do paragrafu                                  4309      -     Zakup usług pozostałych  

                                                                                              przenosi się kwotę   4 591,83 zł                                 

        

 

           4) W Dziale                                           853      -   Pozostała zadania w zakresie polityki  
                                                                                          społecznej  
                rozdziale                                          85395  -   Pozostała działalność 

                z paragrafu                                        4117   -    Składki na ubezpieczenia społeczne  
                                                                                           przenosi się kwotę      14,22 zł         

                z paragrafu                                       4177    -   Wynagrodzenia bezosobowe 
                                                                                          przenosi się kwotę  1 473,24 zł 

                z paragrafu                                       4307    -    Zakup usług pozostałych  

                                                                                           przenosi się kwotę  6 049,63 zł 

                z paragrafu                                        4357   -     Zakup usług dostępu do sieci  

                                                                                            Internet 
                                                                                            przenosi się kwotę      90,30 zł 

                z paragrafu                                        4377   -     Opłaty z tytułu zakupu usług  

                                                                                            telekomunikacyjnych świadczonych 
                                                                                            w stacjonarnej  publicznej sieci  

                                                                                            telefonicznej  
                                                                                            przenosi się kwotę     700,00 zł 

 

               do paragrafu                                     3117  -      Świadczenia społeczne  

                                                                                            przenosi się kwotę   16,60 zł 

               do paragrafu                                     4017  -      Wynagrodzenia osobowe  

                                                                                             pracowników 

                                                                                             przenosi się kwotę  4 676,98 zł 

               do paragrafu                                      4127  -      Składki na Fundusz Pracy  

                                                                                             przenosi się kwotę         2,24 zł 

               do paragrafu                                      4217  -       Zakup materiałów  i  

                                                                                              wyposażenia 

                                                                                              przenosi się kwotę   766,05 zł 

               do paragrafu                                      4267  -       Zakup energii  

                                                                                              przenosi się kwotę      33,63 zł 

 

                do paragrafu                                     4019  -       Wynagrodzenia osobowe  

                                                                                               pracowników  

                                                                                              przenosi się kwotę   2 643,00 zł 

                 do paragrafu                                    4129  -       Składki na Fundusz Pracy  

                                                                                              przenosi się kwotę         19,53 zł 

                 do paragrafu                                     4179 -       Wynagrodzenia bezosobowe  
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                                                                                              przenosi się kwotę      150,00 zł 

                 do paragrafu                                     4359  -      Zakup usług dostępu do sieci  

                                                                                              Internet  

                                                                                              przenosi się kwotę     19 ,36 zł 

                 

                 

                                           
 

 
         
 

 

 

 

  

. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  
 
 

 
 

 
                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy  
 

                                                                                                                  Michał Szumega     
                                                                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


