Zarzadzenie Nr II1248/1O
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 13 pazdziernika 2010 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budzetowych.

Na podstawie art. 222, ust. 4 i art. 257, pkt. 1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 ze zm.) zarzadzam, co nastepuje:
§l
Zmniejsza sie plan dochodów biezacych o kwote

22000,00 zl.

Dzial
Rozdzial

22000,00 zl.

852

Pomoc spoleczna

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 22 000,00 zl.
emerytalne i rentowe

§

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na

22 000,00 zl.

realizacje wlasnych zadan biezacych gmin
(zwiazków gmin)
§2
Zwieksza sie plan dochodów biezacych o kwote

41 088,00 zl.

Dzial

40 388,00 zl.

751

Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Rozdzial

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

40 388,00 zl.

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
§

20 l O Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na

40388,00 zl.

realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej
oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin)
Dzial

852

Rozdzial

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby

Pomoc spoleczna

pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace
w zajeciach w centrum integracji spolecznej

-

-

700,00 zl.
700,00 zl.

§

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje

100,00 zl.

zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami
§

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje

600,00 zl.

wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)
§3
36 000,00 zl.

Zmniejsza sie plan wydatków budzetowych o kwote
Dzial

758

Rózne rozliczenia

2 000,00 zl.

Rozdzial

75818 Rezerwy ogólne i celowe

2000,00 zl.

§

4810

Rezerwy

2000,00 zl.

w tym celowa

2 000,00 zl.

Dzial
Rozdzial

852

22 000,00 zl.

Pomoc spoleczna

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 22 000,00 zl.
emerytalne i rentowe

§

3110

Swiadczenia spoleczne

22 000,00 zl.

Dzial

801

Oswiata i wychowanie

12000,00 zl.

Rozdzial

80148 Stolówki szkolne i przedszkolne

12000,00 zl.

§

4220 Zakup srodków zywnosci

12000,00 zl.

§4
Zwieksza sie plan wydatków budzetowych o kwote

55 088,00 zl.

Dzial

801

13 000,00 zl.

Rozdzial

80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych

12000,00 zl.

§
Rozdzial

4220 Zakup srodków zywnosci

12000,00 zl.

80101 Szkoly podstawowe

1 000,00 zl.

§

4270

1 000,00 zl.

Oswiata i wychowanie

Zakup uslug remontowych
(Szkola Naklo)

Dzial

754

Rozdzial

75412 Ochotnicze straze pozarne

1 000,00 zl.

§

4270 Zakup uslug remontowych

1 000,00 zl.

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

(OSP Tarnów Opolski)

--------

1 000,00 zl.

Dzial

751

Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej,

40 388,00 zl.

kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
Rozdzial

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

40 388,00 zl.

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne

§
§

23 900,00 zl.
1 700,00 zl.

4120 Skladki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

§
§
§
§
§
§

588,00 zl.
9 400,00 zl.

4210 Zakup materialów i wyposazenia
4300 Zakup uslug pozostalych

2 400,00 zl.

4410 Podróze sluzbowe krajowe
4740 Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego

1 600,00 zl.

500,00 zl.
300,00 zl.

i urzadzen kserograficznych
Dzial

852

Rozdzial

85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby

Pomoc spoleczna

700,00 zl.
700,00 zl.

pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace
w zajeciach w centrum integracji spolecznej
§

4130

Skladki na ubezpieczenia zdrowotne

700,00 zl.

§5
Zarzadzenie podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Tarnów Opolski
§6
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem wydania zarzadzenia.

mgr Zygmunt/Ciekan

--

------

