
Zarzadzenie Nr II/252/1 O

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 28 pazdziernik 20 10 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257, pkt. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240ze zm.) zarzadzam, co nastepuje:

§ l

Zwieksza sie plan dochodów biezacych o kwote

Dzial 852 Pomoc spoleczna

Rozdzial 85212 Swiadczeniarodzinne, swiadczenie z funduszu

§

Rozdzial

§

Rozdzial

§

Rozdzial

§

- --

37 973,00 zl.

19 060,00 zl.

5000,00 zl.

alimentacyjnegooraz skladki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

20 lO Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na

realizacje zadan biezacych z zakresu administracji

rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie

(zwiazkom gmin) ustawami

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby

pobierajaceniektóre swiadczenia z pomocy spolecznej,

niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace

w zajeciachw centrum integracji spolecznej

20l O Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na

realizacje zadan biezacych z zakresu administracji

rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie

(zwiazkom gmin) ustawami

85216 Zasilki stale

5000,00 zl.

300,00 zl.

300,00 zl.

7 000,00 zl.

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 7 000,00 zl.

wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)

85295 Pozostala dzialalnosc 6 760,00 zl.

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 6 760,00 zl.

wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)

--



Dzial

Rozdzial

§

854 Edukacyjnaopieka wychowawcza

85415 Pomocmaterialna dla uczniów

2030 Dotacjecelowe otrzymane budzetu panstwa na realizacje

wlasnychzadan biezacych gmin (zwiazków gmin)

§2

Zmniejsza sie plan wydatkówbiezacych o kwote

Dzial 852 Pomoc spoleczna

Rozdzial

§

Dzial

Rozdzial

§

85215 Dodatkimieszkaniowe

3110 Swiadczeniaspoleczne

758 Rózne rozliczenia

75818 Rezerwyogólne i celowe

4810 Rezerwy

w tym: celowa

§3

Zwieksza sie plan wydatkówbiezacych o kwote

Dzial 852 Pomoc spoleczna

Rozdzial

§

Rozdzial

§

Rozdzial

§

Rozdzial

§

Rozdzial

§

85202 Domypomocy spolecznej

4330 Zakupuslug przez jednostki samorzadu terytorialnego

od innychjednostek samorzadu terytorialnego

85212 Swiadczeniarodzinne, swiadczenie z funduszu

alimentacyjnegooraz skladki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowez ubezpieczenia spolecznego

3110 Swiadczeniaspoleczne

85213 Skladkina ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby

pobierajaceniektóre swiadczenia z pomocy spolecznej,

niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace

w zajeciachw centrum integracji spolecznej

4130 Skladki na ubezpieczeniazdrowotne

85295 Pozostaladzialalnosc

3110 Swiadczeniaspoleczne

85216 Zasilki stale

3110 Swiadczeniaspoleczne

----

18913,00 zl.

18913,00 zl.

18913,00 zl.

25 000,00 zl.

15 000,00 zl.

15 000,00 zl.

15000,00 zl.

10 000,00 zl.

10 000,00 zl.

10 000,00 zl.

10 000,00 zl.

62 973,00 zl.

34 060,00 zl.

15 000,00 zl.

15 000,00 zl.

5 000,00 zl.

5 000,00 zl.

300,00 zl.

300,00 zl.

6 760,00 zl.

6 760,00 zl.

7000,00 zl.

7000,00 zl.



§

85415 Pomoc materialna dla uczniów

3240 StvDendiadla uczniów
(Tarnów 2 000,00 zl., Raszowa 7 500,00 zl.)

80l04 Przedszkola

4270 Zakup uslug remontowych

(Tarnów Opolski)

18913,00 zl.Rozdzial

1R Qn 00 7.l

Rozdzial 500,00 zl.

500,00 zl.

§4
Zarzadzenie podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Tarnów Opolski.

§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem wydania zarzadzenia.

T

Zygm~t Ciehan

--


