
Zarzadzenie Nr OR 0050.85.2011
Wójta Gminy Tarnów Opolski.

z dnia 29 grudnia 2011roku

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetowych.

Na podstawie art. 257, pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. nr 157poz. 1240)zarzadzam, co nastepuje:

§ 1

Zwieksza sie plan dochodów biezacych o kwote

Dzial 852
Rozdzial 85213

§ 2010

Rozdzial 85295
§ 2010

Pomoc spoleczna
Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace
w zajeciach w centrum integracji spolecznej
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie
(zwiazkom gmin) ustawami
Pozostala dzialalnosc
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie
(zwiazkom gmin)ustawami

§2

Zmniejsza sie plan dochodów biezacych o kwote

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Rozdzial 85214 Zasilki pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na

realizacje wlasnych zadan biezacych gmin
(zwiazków gmin)

§3

Zwieksza sie plan wydatków biezacych o kwote

Dzial 852 Pomoc spoleczna

600,00 zl

600,00 zl

200,00 zl

200,00 zl
400,00 zl

400,00 zl

15 000,00 zl

15 000,00 zl

15 000,00 zl

15 000,00 zl

600,00 zl

600,00 zl



Rozdzial 85213 Skladkina ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobierajaceniektóre swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektóre swiadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczace
w zajeciachw centrum integracji spolecznej

w tym: wydatki na zadania statutowe
§ 4130 Skladkina ubezpieczenia zdrowotne
Rozdzial 85295 Pozostaladzialalnosc
w tym: swiadczeniana rzecz osób fizycznych
§ 3110 Swiadczeniaspoleczne

§4

Zmniejsza sie planwydatkówbiezacych o kwote

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Rozdzial 85214 Zasilki pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
w tym: swiadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 3110 Swiadczeniaspoleczne

§ 5

200,00 zl
200,00 zl
200,00 zl
400,00 zl
400,00 zl
400,00 zl

15 000,00 zl

15 000,00 zl

15 000,00 zl
15 000,00 zl
15 000,00 zl

Zarzadzenie podlega ogloszeniuna tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Tarnów Opolski.
...

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem wydania zarzadzenia.

\


