
 

 

 UCHWAŁA NR XXXIV/180/17 

 RADY GMINY TUŁOWICE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 201 7 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tj. Dz. U z 2016 r. poz.1870; poz.1948, poz.1984,poz.2260: z 2017 r. poz.191) Rada Gminy uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2017 r. podjęty uchwałą nr XXIX/160/16 Rady Gminy 

Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w następujący sposób: 

 A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu:  

1) w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

 rozdziale  01095  Pozostała działalność 

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł 

Pismo Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.1.2017.AS z dnia 03.02.2017 r. informacja o ostatecznych 

kwotach na 2017 r. w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży 

oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa - załącznik nr 2 do pisma w projekcie do ujęcia była kwota 0,00 zł  

w załączniku jest kwota 1 000,00 zł -zwiększenie dotacji o kwotę 1 000,00 zł; 

2) w Dziale 852 Pomoc społeczna 

 rozdziale  85216  Zasiłki stałe 

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

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł 

Pismo Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.1.2017.AS z dnia 03.02.2017 r. informacja o ostatecznych 

kwotach na 2017 r. w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży 

oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane  

lub dofinansowane z budżetu państwa - załącznik nr 2 do pisma w projekcie do ujęcia była kwota 53 000,00 zł 

w załączniku jest kwota 56 000,00 zł -zwiększenie dotacji o kwotę 3 000,00 zł; 

3) w Dziale 852 Pomoc społeczna 

 rozdziale  85230  Pomoc w zakresie dożywiania 

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

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł 
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Pismo Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.1.2017.AS z dnia 03.02.2017 r. informacja o ostatecznych 

kwotach na 2017 r. w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży 

oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane  

lub dofinansowane z budżetu państwa - załącznik nr 2 do pisma w projekcie do ujęcia była kwota 63 000,00 zł 

w załączniku jest kwota 71 000,00 zł zwiększenie dotacji o 8 000,00 zł; 

4) w Dziale 855 Rodzina 

 rozdziale  85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

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

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

 zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł. 

Pismo Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.1.2017.AS z dnia 03.02.2017 r. informacja o ostatecznych 

kwotach na 2017 r. w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży 

oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa - załącznik nr 2 do pisma w projekcie do ujęcia w budżecie była kwota  

1 100 000,00 zł w załączniku jest kwota 1 129 000,00 zł – zwiększenie dotacji o 29 000,00 zł; 

5) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 rozdziale  90002  Gospodarka odpadami 

paragrafie 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł 

 Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 47 000,00 zł 

 B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 

1) w Dziale 855 Rodzina 

 rozdziale  85501  Świadczenia wychowawcze 

paragrafie 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci 

 zmniejsza się o kwotę 179 000,00 zł. 

Pismo Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.1.2017.AS z dnia 03.02.2017 r. informacja o ostatecznych 

kwotach na 2017 r. w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży 

oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa - załącznik nr 2 do pisma w projekcie do ujęcia była kwota 2 415 000,00 zł 

w załączniku jest kwota 2 236 000,00 zł – zmniejszenie dotacji o 179 000,00 zł. 

 Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 179 000,00 zł 

 C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 

1) w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

 rozdziale  01095  Pozostała działalność 

paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł 

2) w Dziale 852 Pomoc społeczna 

 rozdziale  85216  Zasiłki stałe 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł 

3) w Dziale 852 Pomoc społeczna 

 rozdziale  85230  Pomoc w zakresie dożywiania 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

 zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł 

4) w Dziale 855 Rodzina 

 rozdziale  85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
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 paragrafie  3110 Świadczenia społeczne 

 zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł 

5) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 

 rozdziale  90002  Gospodarka odpadami 

paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych 

 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł 

 Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 47 000,00 zł 

 D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu: 

1) w Dziale 855 Rodzina 

 rozdziale  85501  Świadczenia wychowawcze 

paragrafie 3110 Świadczenia społeczne 

 zmniejsza się o kwotę 179 000,00 zł 

 Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 179 000,00 zł. 

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

i majątkowych: 

1) w Dziale 855 Rodzina 

 rozdziale  85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

z paragrafu 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

 przenosi się kwotę 1 500,00 zł 

 Do Działu  852  Pomoc społeczna 

 do rozdziału  85295  Pozostała działalność 

 do paragrafu  4300  Zakup usług pozostałych  

 przenosi się kwotę 1 5 00,00 zł 

2) w Dziale 600 Transport i łączność 

 rozdziale  60016  Drogi publiczne gminne 

 z paragrafu  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

przenosi się kwotę 170 000,00 zł 

 do paragrafu  4300  Zakup usług pozostałych  

 przenosi się kwotę 20 0 00,00 zł 

 Do Działu  700  Gospodarka mieszkaniowa 

 do rozdziału  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 do paragrafu  4300  Zakup usług pozostałych  

 przenosi się kwotę 5 0 00,00 zł 

 do paragrafu  4390  Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  

przenosi się kwotę 3 000,00 zł 

 Do Działu  710  Działalność usługowa 

 do rozdziału  71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 

 do paragrafu  4300  Zakup usług pozostałych  

 przenosi się kwotę 15 0 00,00 zł 

 Do Działu  750  Administracja publiczna 

 do rozdziału  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

 do paragrafu  4270  Zakup usług remontowych  

przenosi się kwotę 10 000,00 zł 

 do paragrafu  4210  Zakup materiałów i wyposażenia  

przenosi się kwotę 2 000,00 zł 

 Do Działu  750  Administracja publiczna 

 do rozdziału  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

 do paragrafu  4300  Zakup usług pozostałych  

 przenosi się kwotę 10 0 00,00 zł 

 Do Działu  801  Oświata i wychowanie (GZS) 

 do rozdziału  80101  Szkoły podstawowe 

 do paragrafu  4170  Wynagrodzenia bezosobowe  

przenosi się kwotę 10 000,00 zł 
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 Do Działu  801  Oświata i wychowanie (UG) 

 do rozdziału  80101  Szkoły podstawowe 

 do paragrafu  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

przenosi się kwotę 20 000,00 zł 

 Do Działu  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 do rozdziału  90015  Oświetlenie ulic placów i dróg 

 do paragrafu  4260  Zakup energii  

przenosi się kwotę 20 000,00 zł 

 Do Działu  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 do rozdziału  92109  Domy i środki kultury, świetlice i kluby 

 do paragrafu  4270  Zakup usług remontowych  

przenosi się kwotę 20 000,00 zł 

 Do Działu  926  Kultura fizyczna 

 do rozdziału  92601  Obiekty sportowe 

 do paragrafu  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

przenosi się kwotę 35 000,00 zł 

3) w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 rozdziale  90002  Gospodarka odpadami 

z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 

 przenosi się kwotę 2 384,00 zł 

z paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 

 przenosi się kwotę 3 000,00 zł 

z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

 przenosi się kwotę 6 000,00 zł 

 do paragrafu  4300  Zakup usług pozostałych  

przenosi się kwotę 11 384,00 zł. 

 Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących oraz wydatków 

majątkowych budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: 

 DOCHODY 

 DOCHODY BIEŻĄCE  17 709 144,89 zł 

Zwiększenia 47 000,00 zł 

Zmniejszenia 179 000,00 zł 

 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE  17 577 144,89 zł 

 DOCHODY MAJĄTKOWE  1 090 000,00 zł 

Zwiększenia 0,00 zł 

Zmniejszenia 0,00 zł 

 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE  1 090 000,00 zł 

 DOCHODY OGÓŁEM  18 667 144,89 zł 

 PRZYCHODY  1 880 000,00 zł 

 DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM  20 547 144,89 zł 

 WYDATKI 

 WYDATKI BIEŻĄCE  15 660 444,89 zł 

Zwiększenia 162 000,00 zł 

Zmniejszenia 179 000,00 zł 

 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE  15 643 444,89 zł 

 WYDATKI MAJĄTKOWE  4 024 700,00 zł 

Zwiększenia 55 000,00 zł 

Zmniejszenia 170 000,00 zł 

 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE  3 909 700,00 zł 

 WYDATKI OGÓŁEM  19 553 144,89 zł 

 ROZCHODY  994 000,00 zł 

 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM  20 547 144,89 zł 
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§ 3. Zmienia się zapis § 1 uchwały nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Tułowice na 2017 rok w następujący sposób: 

1) § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 18 667 144,89 zł, w tym: 

a) dochody bieżące w wysokości  17 577 144,89 zł, 

b) dochody majątkowe w wysokości  1 090 000,00 zł. 

§ 4. Zmienia się zapis § 2 uchwały nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Tułowice na 2017 rok w następujący sposób: 

1) § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 19 553 144,89 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości  15 643 444,89 zł, 

b) wydatki majątkowe w wysokości    3 909 700,00 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 Frédéric Coppin  
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