
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0152/120/10 
WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 31 grudnia 2010r. 
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok 
 

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. 257 pkt 3, ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 
oraz § 11 ust. 1 pkt 1a Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2010 Nr 
XXXIII/298/09 z dnia 29 grudnia 2009r. 
 
WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA z a r z ą d z a, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W uchwale budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2010 Nr XXXIII/298/09 Rady 
Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. dokonuje się następujących zmian: 
- w § 2, w tabeli- wydatki budżetu gminy na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
zarządzenia 
- w § 2, w tabeli – wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. 
 
Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się: 
a)dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 42.385.684,67 zł, w tym: 
- dochody bieżące: 38.047.267,99 zł 
- dochody majątkowe: 4.338.416,68 zł 
b)wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 55.492.467,96 zł, w tym: 
- wydatki bieżące: 37.666.236,59 zł 

 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 28.986.436,96 zł, 
z czego: 
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.670.256,06 zł 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 
11.316.180,90 zł 

 wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.036.940,20 zł; 
 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.228.658,35 zł; 
 wydatki na obsługę długu publicznego 414.201,08 zł; 

- wydatki majątkowe: 17.826.231,37 zł, w tym: 
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.304.548,84 zł; z czego na wydatki 
inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 
7.757.153,23 zł; w tym: 

 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.440.043,49 zł. 
 

§ 3. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Nr 0152/120/10 Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 
31 grudnia 2010r. 

 
 

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lp. Dz. Rozdz.   WYSZCZEGÓLNIENIE   KWOTA W ZŁ. 

Zwiększenia  Zmniejszenia 
(+)   (-) 

1    2     3     4     5   6  
 
1. 801   Oświata i wychowanie   149.176 149.176 
   z tego: 
   - wydatki bieżące    149.176 149.176 
   w tym: 
 
 80101  Szkoły podstawowe    63.746  63.746 
   z tego: 
   - wydatki bieżące    63.746  63.746 
 
 80104  Przedszkola     21.021  21.021  
   z tego: 
   - wydatki bieżące    21.021  21.021 
 
 80110  Gimnazja     47.971  47.971 
   z tego: 
   - wydatki bieżące    47.971  47.971 
           
 80113  Dowożenie uczniów do szkół  585  585 
   z tego: 
   - wydatki bieżące    585  585 
            
 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-   1.274  1.274 
   administracyjnej szkół       
   z tego: 
   - wydatki bieżące    1.274  1.274 
            
 80148  Stołówki szkolne    14.579  14.579 
   z tego:         
   - wydatki bieżące    14.579  14.579 
 
Razem:        149.176 149.176
  

 
 
 

 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 0152/120/10 
Wójta Gminy Wręczyca Wielka 
z dnia 31 grudnia 2010r. 
 
 

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 
BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lp. Dz. Rozdz.   WYSZCZEGÓLNIENIE   KWOTA W ZŁ. 

Zwiększenia  Zmniejszenia 
(+)   (-) 

1    2     3     4     5   6  
 
 
1. 801   Oświata i wychowanie   149.176 149.176 
 
 80101  Szkoły podstawowe    63.746  63.746  
   

1a) wydatki na wynagrodzenia i składki  -  57.783  
od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją   63.746  - 

   zadań statutowych jednostek 
   budżetowych 
   3) wydatki na świadczenia na rzecz  osób  -  5.963 
   fizycznych 
 
 80104  Przedszkola     21.021  21.021 
 
   1a) wydatki na wynagrodzenia i składki  -  18.923 
   od nich naliczane 
   1b) wydatki związane z realizacją   21.021  - 
   zadań statutowych jednostek budżetowych    
   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób -  2.098 
   fizycznych    
 
 80110  Gimnazja     47.971  47.971 
 
   1a) wydatki na wynagrodzenia i składki  -  45.847 
   od nich naliczane 
   1b) wydatki związane z realizacją   47.971  - 
   zadań statutowych jednostek budżetowych    
   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób -  2.124 
   fizycznych    
  
 80113  Dowożenie uczniów do szkół  585  585  
 
   1a) wydatki na wynagrodzenia i składki  -  283 
   od nich naliczane 



   1b) wydatki związane z realizacją   585  - 
   zadań statutowych jednostek budżetowych    
   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób -  302 
   osób fizycznych       
             
 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-   1.274  1.274  
   administracyjnej szkół       
 
   1a) wydatki na wynagrodzenia i składki  -  1.274 
   od nich naliczane 
   1b) wydatki związane z realizacją   1.274  - 
   zadań statutowych jednostek budżetowych    
      
 
 80148  Stołówki szkolne    14.579  14.579 
 
   1a) wydatki na wynagrodzenia i składki  -  14.407 
   od nich naliczane 
   1b) wydatki związane z realizacją   14.579  - 
   zadań statutowych jednostek budżetowych    
   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób -  172 
   fizycznych 
 
Razem         149.176 149.176




