
ZARZĄDZENIE  Nr 46/2015 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 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, 

poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532)  i § 12 pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2014r.Nr 

IV/11/14 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2015r.  Wójt Gminy zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2015 r. podjęty uchwałą Nr IV/11/14 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 

grudnia 2014r w następujący sposób: 

 

A/Zwiększa się dochody 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 realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ-

kom gmin) ustawami 

zwiększa się kwotę 1 342,00 zł 

Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji Nr 

FBC.I.3111.2.39.2015.DS z 18 czerwca 2015r. zwiększenie dotacji celowej  umożliwiającej prawidłowe wykonanie 

zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cen-

trum integracji społecznej.   

 

Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1 342,00 zł 

 

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 

zwiększa się kwotę 1 342,00 zł 

Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 342,00 zł  

§ 2.  

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

1) W Dziale 852 Pomoc społeczna  
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rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) 

z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 16 388,97 zł 

do paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 

przenosi się kwotę 5 800,00 zł 

do paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

przenosi się kwotę 588,97 zł 

do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

przenosi się kwotę 10 000,00 zł 

2) W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

przenosi się kwotę 595,00 zł 

do paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

przenosi się kwotę 595,00 zł 

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

stawia się następująco: 

 DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE  14 633 184,66 zł 

 Zwiększenia 1 342,00 zł 

 Zmniejszenia  0,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE  14 634 526,66 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE   690 000,00 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM  15 324 526,66 zł 

 PRZYCHODY  1 634 847,16 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM  16 959 373,82 zł 

 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE  13 067 531,82 zł 

 Zwiększenia 1 342,00 zł 

 Zmniejszenia  0,00 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE  13 068 873,82 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE  2 410 500,00 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM  15 479 373,82 zł 

 ROZCHODY  1 480 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM  16 959 373,82 zł 
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§ 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 

Andrzej Wesołowski  
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