
Zam,ądzenie Nr OR 0050.2.2018
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20listopada 2018 roku

w sprawie zmiarl w planie dochodów i wydatków bieżących

Na podstawię art. 257, pkl. 1, ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicmych
(tj. Dz. U . z 20 17 t. poz. 207 7 zę zm.) zarządzam, co następuj e :

§1

Zwiększa się plan dochodów bieżącycho kwotę 39 928,38 zł

Dziń 852 Pomoc społeczna 854,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne orazza osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 854,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetupństwa na realizację
zadńbiezących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadń zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami 854,00 zł

Dział 855 Rodzina 39 074,38 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 39 006,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetupaństwa narealizację

zadńbieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadń zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami 39 006,00 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 68,38 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa narealizację

zadńbieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadń zleconych gminie (związkom gmin, zńązkom
powiatowo-gminnym) ustawami 68,38 zł



§2

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Skladki 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

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 39 006,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 14ż,00 zł

§ 31 10 Świadcr"rria społeczne 3 4 142,00 zł

w tym wydatki na wynagrodzenia i sHadki od nich nąliczane 4 864,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 864,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 68,38 zł

w tym wydatki na zadania statutowe 68,38 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposazenia 68,38 zł

39 92838zł

854,00 zł

854,00 zł

854,00 zł

854,00 zł

39 074,38 zł

85 200,00 zl

85 200,00 zł

15 000,00 zl

§3

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę

Dziń 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

2060 Dotacje celowę otrzymane zbudżetupństwa nazadartia

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

(zvńękomgmin,związkompowiatowo-gminnym),związane

z r ealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc



Rozdział 85504

§ 2010

pństwa w wychowywaniu dzieci
'Wspieranie rodziny

Dotacj e celowe otrzymane z budżelr; pństwa na realizację

zadń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadń zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo - gminnym) ustawami

15 000,00 zł

70 200,00 zł

70 200,00 zł

§4

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę

Dziń 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychow awcze

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 31 10 Świadczenia społeczne

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 31 10 Świadczenia społeczne

85 200,00 zł

85 200,00 zł

15 000,00 zł

l5 000,00 zł

15 000,00 zł

70 200,00 zł

70 200,00 zł

70 200,00 zł

§5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie intemetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski
www.bip.tamowopolski.pl.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.




