
ZARZĄDZENIE NR VI/17 /13
WÓJTA GMINY TARNÓW
Z DNIA  21   LUTEGO  2013

w sprawie : zmiany w   uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2013 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z  2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm. )     art.  257 ust. 1 i 3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr
157 z 2009 r. poz. 1240),  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.

1. W tabeli  Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXV/274/2012  z dnia 31 grudnia  2012  roku      „DOCHODY
BUDŻETU  GMINY TARNÓW NA 2013  ROK” dokonuje się następujących zmian: 

dział Rozdział

§
TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia

w  złotych

851 OCHRONA ZDROWIA 154,00
85195 Pozostała działalność 154,00

1/ Dochody bieżące 154,00
W tym:

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

154,00

852 POMOC SPOŁECZNA  182 552,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

174 041,00

1/ Dochody bieżące 174 041,00
W tym:

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

174 041,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz  za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej 

2 133,00

1/ Dochody bieżące 2 133,00
W tym:

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

1 882,00

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

251,00



dział Rozdział

§
TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia

w  złotych

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

4 171,00

1/ Dochody bieżące 4 171,00
W tym:

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

4 171,00

85216 Zasiłki stałe 2 207,00
1/ Dochody bieżące 2 207,00
W tym:

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

2 207,00

RAZEM 154,00 182 552,00

2. W tabeli  Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXV/274/2012  z dnia 31 grudnia  2012  roku      „WYDATKI
BUDŻETU  GMINY TARNÓW NA 2013  ROK” dokonuje się następujących zmian: 

 
dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia

w  złotych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 974,16 974,16
80195 Pozostała działalność 974,16 974,16

1/ Wydatki bieżące 974,16 974,16
W tym:
e) wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 
części związanej z realizacją zadań  jednostki 
samorządu terytorialnego 

974,16 974,16

851 OCHRONA ZDROWIA 154,00
85195 Pozostała działalność 154,00

1/ Wydatki bieżące 154,00
W tym:
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  154,00

852 POMOC SPOŁECZNA 182 552,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

174 041,00

1/ Wydatki bieżące 174 041,00
W tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 5 069,00
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 930,00
- wydatki  związane  z realizacją ich zadań 
statutowych 

2 139,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  168 972,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz  za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

2 133,00



integracji społecznej 
dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia

w  złotych

1/ Wydatki bieżące 2 133,00
W tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 2 133,00
W  tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 133,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

4  171,00

1/ Wydatki bieżące 4 171,00
W tym:
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 171,00

85216 Zasiłki stałe 2 207,00
1/ Wydatki bieżące 2 207,00
W tym:
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 207,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

30 000,00 30 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00
1/ Wydatki bieżące 30 000,00 30 000,00
W tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00
W  tym:
- wydatki  związane  z realizacją ich zadań 
statutowych 

30 000,00

e) wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 
części związanej z realizacją zadań  jednostki 
samorządu terytorialnego 

30 000,00

RAZEM 31 128,16 213 526,16

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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