Zarzadzenie Nr II/155/09
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 3 czerwca 2009r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budzetowych na rok 2009.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póznozm.)oraz § 15 Uchwaly Nr XXV1184/08Rady
Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na
rok 2009 zarzadzam, co nastepuje:
§1
Zwieksza sie plan dochodów budzetowych o kwote
Dzial
751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
Rozdzial
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
§
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie
(zwiazkom gmin) ustawami
Dzial
Rozdzial
§

r

Dzial
Rozdzial

§

Rozdzial
§

801 Oswiata i wychowanie
80195 Pozostala dzialalnosc
2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na
realizacje wlasnych zadan biezacych gmin
(zwiazków gmin)
852 Pomoc spoleczna
85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy
spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczace w zajeciach w centrum
integracji spolecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie
(zwiazkom gmin) ustawami
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na
realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie
(zwiazkom gmin) ustawami

25 069,00 zl.

7 920,00 zl.
7 920,00 zl.

7 920,00 zl.
4849,00 zl.
4 849,00 zl.

4 849,00 zl.
12 300,00 zl.

300,00 zl.

300,00 zl.

12000,00 zl.

12000,00 zl.

§2
Zmniejsza sie plan wydatków budzetowych o kwote
Dzial
758 Rózne rozliczenia
Rozdzial
75818 Rezerwy ogólne i celowe
§
4810 Rezerwy
w tym: celowa

164600,00
114 100,00
114 100,00
114 100,00
114 100,00

zl.
zl.
zl.
zl.
zl.

Dzial
Rozdzial
§

801 Oswiatai wychowanie
80101 Szkolypodstawowe
4270 Zakupuslugremontowych

40 000,00 zl.
40 000,00 zl.
40000,00 zl.

Dzial
Rozdzial
§

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej
instytucji kultury

10 500,00 zl.
10 500,00 zl.
10 500,00 zl.

r
§3
Zwieksza sie plan wydatków budzetowych o kwote
Dzial
751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
Rozdzial
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
§
3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych

189669,00 zl.

Dzial
Rozdzial
§

801 Oswiata i wychowanie
80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych
4270 Zakup uslug remontowych

139 949,00 zl.
40 000,00 zl.
40 000,00 zl.

Rozdzial
§

80195 Pozostala dzialalnosc
4300 Zakup uslug pozostalych

Rozdzial
§

80101 Szkoly podstawowe
4270 Zakup uslug remontowych (Szkola Naklo)

14500,00 zl.
14500,00 zl.

Rozdzial
§

80110 Gimnazja (Gimnazjum Przywory)
4270 Zakup uslug remontowych

50 000,00 zl.
50 000,00 zl.

Rozdzial
§

80104 Przedszkola
4270 Zakup uslug remontowych
Przedszkole Tranów Opolski
Przedszkole Przywory

30 600,00
30 600,00
29 400,00
1 200,00

Dzial
Rozdzial
§

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
75412 Ochotnicze straze pozarne
4270 Zakup uslug remontowych

19 000,00 zl.
19000,00 zl.
19 000,00 zl.

7 920,00 zl.
7 920,00 zl.
7 920,00 zl.

4849,00 zl.
4 849,00 zl.

zl.
zl.
zl.
zl.

Dzial
Rozdzial

§
Rozdzial

852 Pomoc spoleczna
85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy
spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczac w zajeciach w centrum
integracji spolecznej
4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne

12300,00 zl.

300,00 zl.
300,00 zl.

§

85..214Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
3110 Swiadczenia spoleczne

12000,00 zl.
12 000,00 zl.

Dzial
Rozdzial
§

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostala dzialalnosc
4270 Zakup uslug remontowych

10 500,00 zl.
10 500,00 zl.
10 500,00 zl.

§4
Zarzadzenie podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Tarnów Opolski.
§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem wydania zarzadzenia.
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