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Uchwała Nr VII/44/11 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 czerwca  2011 r. 

 
w sprawie : zmian w  budżecie  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: z 2011 r. Nr 40 poz.230, Nr 117, 

poz.679 ) art.211, 212, 258 ustawy 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  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   

                                                                                     zwiększa się o kwotę  16 219,00 zł 

 

    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                                             75615  -  Wpływy z podatku rolnego , podatku  

                                                                                     leśnego , podatku od czynności  

                                                                                     cywilnoprawnych , podatków i opłat  

                                                                                     lokalnych od osób prawnych i innych  

                                                                                     jednostek organizacyjnych  

         paragrafie                                            0500     -  Podatek od czynności cywilnoprawnych 

                                                                                      zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł 
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Ogółem zwiększa się dochody  budżetu  o kwotę    46 219,00 zł. 

 

B/ Zmniejsza się dochody  budżetu : 

      

    1) 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  16 219,00 zł 

 

     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                                              0360   -   Podatek od spadków i darowizn 

                                                                                     zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł             

 

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu   o kwotę    46 219,00 zł   

 

Po uwzględnieniu zmian w budżecie po stronie dochodów ,budżet przedstawia się 

następująco : 

 

DOCHODY 

 

DOCHODY  BIEŻĄCE                                         11 586 371,24  zł 

Zwiększenia                                                                     46 219,00 zł 

Zmniejszenia                                                                    46 219,00 zł 

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE                          11 586 371,24  zł 

DOCHODY MAJĄTKOWE                                   1 909 800,00  zł 

DOCHODY OGÓŁEM                                          13 496 171,24 zł 

PRZYCHODY                                                           1 057 000,00 zł 

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM             14 553 171,24 zł 

 

 

 

WYDATKI  

 

WYDATKI BIEŻĄCE                                               10 787 560,24 zł                                                   

WYDATKI MAJĄTKOWE                                        2 285 911,00 zł 
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WYDATKI OGÓŁEM                                               13 073 471,24 zł 

ROZCHODY                                                                  1 479 700,00 zł 

 

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM                    14 553 171,24 zł 

 

 

§ 2. Dokonuje się zmiany w zapisie  § 13 pkt.1)  uchwały budżetowej Gminy  

       Tułowice na 2011 rok  Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010r  w  następujący  sposób: 

       „§ 13 Upoważnia się Wójta do : 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych : 

a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w 

wysokości 600 000,00 zł 

b) na spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu  emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  

     1 014 000,00 zł”. 

       . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                  Michał Szumega     

                                                                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


