Zarz~dzenie Nr OR 0050.227.2013
Wojta Gminy Tarnow Opolski
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Na podstawie art. 257, pkt. 1, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U.

ill

157 poz. 1240) zarzqdzam, co nast~puje:

•
Dziat

852

, Rozdzia185212

Pomoc spoleczna

22 142,00 zl

Swiaclczenia rodzinne, swiadczenia z fundusZll

20000,60 zl

alimentacyjnego oraz sklaclki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spotecznego
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pat1stwa na realizacj~
zadaIl biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadat1 zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami
Rozclziat 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby

•

pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej,
niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce
w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pat1stwa na realizacj~
zadatl biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz .
innych zadaIl zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

Zmniejsza

si~ plan wydatkow

biezqcych

0

Dziat

758

R6Zne rozliczenia

Rozdziat

75818

Rezerwy ogolne i celowe

4810

Rezerwy

§

kwot~:

33 000,00 zl
33 000,00 zl
33 000,00 zl
33 000,00 zt

w tym: rezerwa ogolna

Zwi~ksza si~ plan wydatkow

biezqcych

·33 000,00 zt

0

kwot~:

55 142,00 zl

Oswiata i wychowanie

Dzial

80 I

Rozdziat

80195 Pozostata

dziatalnosc

W tym: wydatki na zadania statlltowe
§

4270

Zakllp llStllg remontowych

Dzial

852

Pomoc spoleczna

Rozdziat

85212

SWiadczenia

swiadczenia

§

3110

Rozdzial 85213

z fundllszu

oraz skladki na llbezpieczenia

i rentowe z llbezpieczenia
w tym: swiadczenia

zdrowotne

oplacane za osoby

900

Rozdziat

komllnalna

90003 Oczyszczanie

zl

20000,00

zl

20000,00

zt

2 142,00 zt

spolecznej
2 142,00 zl

Skladki na llbezpieczenia

Gospodarka

16000,00

z pomocy spolecznej,

w tym: wydatki na zadania statutowe

Dzial

zt

rodzinne oraz za osoby uczestniczqce

w zaj~ciach w centrum integracji

4130

16000,00

spolecznego

niektore swiadczenia

niektore swiadczenia

§

zt

emerytalne

spoleczne

Skladki na ubezpieczenie
pobierajqce

16000,00

. 20 000,00 zt .

na rzecz osob fizycznych
SWiadczenia

zl

22 142,00 zl

rodzinne,

alimentacyjnego

16000,00

zdrowotne

i ochrona srodowiska

miast i wsi

2 142,00 zl

10000,00

zt

10000,00

zl

W tym: wydatki na zadania statutowe

10000,00

zl

10000,00

zl

7000,00

zl

7000,00

zl

W tym: wydatki na zadania statlltowe

7000,00

zl

§

7000,00

zl

§

4290

Zakllp lIs11lgremontowych

Dzial

921

Rozdzial

92195 Pozos tala dzialalnosc

4270

KlIltllra i ochrona dziedzictwa

narodowego

Zakllp lIs11lg remontowych

.>

Zarzqdzenie

wchodzi w zycie z dniem wydania zarzqdzenia.

W tym: wydatki na zadania statutowe
§

4290

Zakup uSlllg remontowych

Dzial

921

Kultllra i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdzial

92195 Pozos tala dzialalnosc

10000,00 zl
10000,00 zl
7000,00 zl
7000,00 zl

W tym: wydatki na zadania statutowe

7000,00 zl

§

7000,00 zl

4270

Zakllp uslug remontowych

.•
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wyclania zarzqclzenia.

