
ZARZĄDZENIE NR VI/229/1/14
WÓJTA GMINY TARNÓW

Z DNIA 10 LISTOPADA 2014

w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze
zm.), oraz § 11 pkt 2 uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r. Nr XXXIII/373/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia
10 grudnia 2013 r. Wójt Gminy Tarnów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zmiana w planie finansowym jednostki realizującej: Urząd Gminy Tarnów

Dział Rozdział § Treść
Zwiększenia Zmniejszenia

(w złotych)
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 000,00 9 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)

4 000,00 4 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -- 4 000,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 --

75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego

5 000,00 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -- 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 --

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

814,00 814,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, wybory 
wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie

814,00 814,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 712,00 --
W tym:
- zadania zlecone 712,00 --

4120 Składki na Fundusz Pracy 102,00 --
W tym:
- zadania zlecone 102,00 --

4170 Wynagrodzenia bezosobowe -- 814,00
W tym:
- zadania zlecone -- 814,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 753,16 5 753,16
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych
5 753,16 5 753,16

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 
(umów)między jednostkami 
samorządu terytorialnego

5 753,16 --

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla -- 5 753,16



publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę 
prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub 
przez osobę fizyczną

Dział Rozdział § Treść
Zwiększenia Zmniejszenia

(w złotych)
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA
8 000,00 8 000,00

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazu

5 000,00 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -- 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 --

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 000,00 3 000,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 --
4300 Zakup usług pozostałych -- 3 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 7 635,87 7 635,87
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 635,87 7 635,87

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

-- 7 635,87

W tym:
Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska 

wielofunkcyjnego w Woli 
Rzędzińskiej w rejonie szkoły 
podstawowej i przedszkola

-- 7 635,87

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

7 635,87 --

W tym:
Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa boiska 

wielofunkcyjnego w Woli 
Rzędzińskiej w rejonie szkoły 
podstawowej i przedszkola

7 635,87 --

RAZEM 31 203,03 31 203,03

§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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