
ZARZĄDZENIE NR 0152/86/09 
WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 30 września 2009r. 
 
 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na rok 2009 z tytułu 
dotacji celowej 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 184, art. 188 
ust. 1 pkt. 1 i art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 
2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) 

 
WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

1.Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy: 
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
ustawami o kwotę 599.282,00 zł oraz, 
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 50.965,00 zł  
zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/8/10/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.         
w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. 
 

§ 2 
 

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 

§ 3 
 

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 zgodnie z 
załącznikiem Nr 2. 
 

§ 4 
 
Zobowiązać Wójta Gminy do przedstawienia informacji na najbliższej Sesji Rady Gminy o 
wprowadzanych zmianach w budżecie gminy. 
 

§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Nr 0152/86/09 Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 
30 września 2009r. 

 
 
 
 

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK 
 
DOCHODY ( Zmniejszenie )      (-) 650.247 
 
DZIAŁ 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA   (-) 2.920  
 
   a) dochody bieżące     (-) 2.920 
   w tym: 
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (-) 2.920 
   na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ( związkom gmin ) ustawami 

 
DZIAŁ 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE   (-) 50.965  
 
   a) dochody bieżące     (-) 50.965 
   w tym: 
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (-) 50.965 
   na realizację własnych zadań bieżących  
   gmin (związków gmin) 
 
DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA    (-) 596.362 
 
   a) dochody bieżące     (-) 596.362 
   w tym: 
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (-) 596.362 
   na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ( związkom gmin ) ustawami 

 
 
WYDATKI (Zmniejszenie)       (-) 650.247 
  
DZIAŁ 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA   (-) 2.920  
 
ROZDZIAŁ 75011 Urzędy Wojewódzkie     (-) 2.920 
   w tym: 
   a) wydatki bieżące     (-) 2.920  
   z tego: 
   - wynagrodzenia     (-) 2.482 
   - pochodne od wynagrodzeń    (-) 438 
 



DZIAŁ 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE   (-) 50.965  
 
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność     (-) 50.965 
   w tym: 
   a) wydatki bieżące     (-) 50.965 
 
DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA    (-) 596.362 
 
ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia   (-) 596.362 
   z funduszu alimentacyjnego 
   oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
   i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
   w tym: 
   a) wydatki bieżące     (-) 596.362 
   z tego: 
   - wynagrodzenia     (-) 5.040 
   - pochodne od wynagrodzeń    (-) 1.450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 
Nr 0152/86/09 Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 
30 września 2009r. 

 
 
 
 

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK 
( układ wykonawczy ) 

 
DOCHODY          (-) 650.247 
 
DZIAŁ 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA   (-) 2.920  
 
ROZDZIAŁ 75011 Urzędy Wojewódzkie     (-) 2.920 
 
 § 2010  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (-) 2.920 
   na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ( związkom gmin ) ustawami 

 
DZIAŁ 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE   (-) 50.965  
 
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność     (-) 50.965 
 
 § 2030  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (-) 50.965 
   na realizację własnych zadań bieżących gmin 
   ( związków gmin ) 
 
DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA    (-) 596.362 
 
ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia   (-) 596.362 
   z funduszu alimentacyjnego 
   oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
   i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 
 § 2010  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (-) 596.362 
   na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie ( związkom gmin ) ustawami 

 
WYDATKI          (-) 650.247 
  
DZIAŁ 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA   (-) 2.920  
 
ROZDZIAŁ 75011 Urzędy Wojewódzkie     (-) 2.920 
 
 § 4010  wynagrodzenia osobowe pracowników  (-) 2.482 
 § 4110  składki na ubezpieczenia społeczne   (-) 377 



§ 4120  składki na Fundusz Pracy     (-) 61 
 
DZIAŁ 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE   (-) 50.965  
 
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność     (-) 50.965 
 
 § 4300  zakup usług pozostałych    (-) 50.965 
 
DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA    (-) 596.362 
 
ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia   (-) 596.362 
   z funduszu alimentacyjnego 
   oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
   i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
 
 § 3110  świadczenia społeczne    (-) 578.472 
 § 4010  wynagrodzenia osobowe pracowników  (-) 4.630 
 § 4040  dodatkowe wynagrodzenie roczne   (-) 410 
 § 4110  składki na ubezpieczenia społeczne   (-) 1.270 
 § 4120  składki na Fundusz Pracy    (-) 180 
 § 4210  zakup materiałów i wyposażenia   (-) 5.700 
 § 4300  zakup usług pozostałych    (-) 1.500 
 § 4370  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (-) 600 
   telefonii stacjonarnej 
 § 4700  szkolenia pracowników niebędących członkami (-) 1.400 
   korpusu służby cywilnej 
 § 4740  zakup materiałów papierniczych do sprzętu  (-) 1.300 
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
 § 4750  zakup akcesoriów komputerowych, w tym   (-) 900 
   programów i licencji 


