
ZARZĄDZENIE NR VI/141/13
WÓJTA GMINY TARNÓW

Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2013

w sprawie : zmiany w  planach  finansowych   jednostek   budżetowych  Gminy Tarnów 
                    na 2013  rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz.
594 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze
zm.), oraz § 10 pkt 2 uchwały budżetowej  Gminy Tarnów na 2013 r.  Nr  XXV/274/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia
31 grudnia 2012 r. Wójt Gminy Tarnów zarządza co następuje:

§ 1.

W  związku  z  podjęciem  Zarządzenia  Nr  VI/140/13  Wójta  Gminy  Tarnów
z dnia  22 października  2013 r.  wprowadza się  zmiany w planach finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Tarnów jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2.

§ 2.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VI/141 /13
Wójta Gminy Tarnów

                             z 22 października  2013 r.

I. Zwiększa się plan  dochodów o kwotę      26 942,12 zł.
II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę      2 031,00 zł.

Jednostka realizująca : Urząd Gminy Tarnów

Dział Rozdział § Treść
Zwiększenia Zmniejszenia

(w złotych)

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 400,12 --
01095 Pozostała działalność 24 400,12 --

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (związkom gmin) 
ustawami 

24 400,12 --

852 POMOC SPOŁECZNA 2 542,00 2 031,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 542,00 2 031,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

2 542,00 2 031,00

RAZEM 26 942,12 2 031,00



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr VI/141/13
Wójta Gminy Tarnów

                             z 22 października  2013 r.

I. Zwiększa się plan wydatków o kwotę     212 260,92 zł.
II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę   187 349,80 zł.

Jednostka realizująca : Urząd Gminy Tarnów

Dział Rozdział § Treść
Zwiększenia Zmniejszenia

(w złotych)

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 400,12 --
01095 Pozostała działalność 24 400,12 --

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258,43 --
4300 Zakup usług pozostałych 220,00 --
4430 Różne opłaty i składki 23 921,69 --

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 74 773,00 21 973,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 --

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 --
W tym:
Środki Sołectwa Zgłobice 10 000,00 --

60016 Drogi publiczne gminne 64 773,00 21 973,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 --
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 072,68 --

W tym:
Fundusz Sołecki Jodłówka-Wałki 2 072,68 --

4270 Zakup usług remontowych -- 4 973,00
W tym:
Fundusz Sołecki Jodłówka-Wałki -- 4 973,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 900,32 17 000,00
W tym:
Fundusz Sołecki Jodłówka-Wałki 2 900,32 --
Środki Sołectwa Zgłobice -- 10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 800,00 --
W tym:
Zawada – modernizacja drogi gminnej nr 97/4 

i 94/1
52 800,00 --

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 000,00 8 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
-- 8 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -- 8 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
8 000,00 --

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 --

758 RÓŻNE ROZLICZENIA -- 72 800,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe -- 72 800,00

4810 Rezerwy -- 20 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne -- 52 800,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 77 513,00 77 513,00
80101 Szkoły podstawowe 40 280,00 --



2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 
oświaty

1 326,00 --

Dział Rozdział § Treść
Zwiększenia Zmniejszenia

(w złotych)

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 
jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inna
niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

38 954,00 --

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych

-- 16 000,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 
jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inna
niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

-- 16 000,00

80104 Przedszkola 37 233,00 61 513,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

37 233,00 --

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu 
oświaty

-- 61 513,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA

20 039,00 39,00

90002 Gospodarka odpadami 39,00 39,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 --
4300 Zakup usług pozostałych -- 39,00

90095 Pozostała działalność 20 000,00 --
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 --

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

4 993,80 4 993,80

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 993,80 4 861,79
4300 Zakup usług pozostałych -- 4 861,79
4307 Zakup usług pozostałych 3 992,38 --
4309 Zakup usług pozostałych 1 001,42

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -- 132,01
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich 

dotyczących obiektów zabytkowych 
będących w użytkowaniu jednostek 
budżetowych

-- 132,01

RAZEM 209 718,92 185 318,80

Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie  

Dział Rozdział § Treść
Zwiększenia Zmniejszenia

(w złotych)

852 POMOC SPOŁECZNA 2 542,00 2 031,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 542,00 2 031,00



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -- 1 699,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 542,00 290,00
4120 Składki na Fundusz Pracy -- 42,00

RAZEM 2 542,00 2 031,00
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