
Zarządzenie 79/2011 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 08 sierpnia 2011r. 

OG.0050.79.2011 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 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 § 9 ust.1 pkt 1a Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2011 Nr 
III/22/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. (z późn. zm.) 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

§1 

W uchwale budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2011 Nr III/22/10 Rady Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian: 
- w § 2, w tabeli- wydatki budżetu gminy na 2011 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 2011 w łącznej kwocie 50.213.489,62 zł, w tym: 

- dochody bieżące: 42.131.389,93 zł 
- dochody majątkowe: 8.082.099,69 zł 

      b)  wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie: 56.620.032,39 zł, w tym: 
- wydatki bieżące: 36.106.306,45 zł 

 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej- 27.703.969,31 zł, z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 19.488.664,68 zł 
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 

8.215.304,63 zł 
 wydatki na dotacje na zadania bieżące- 1.796.468,14 zł; 
 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 5.880.869,- zł 
 wydatki na obsługę długu publicznego- 725.000,- zł; 

- wydatki majątkowe: 20.513.725,94 zł, w tym: 



wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.026.930,64 zł, z czego na wydatki 
inwestycyjne  
na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 15.228.915,05 zł; w tym: 

 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 8.400.296,41 zł, 
 

 
§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 79/2011 
Wójta Gminy Wręczyca Wielka 
z dnia 08 sierpnia 2011r. 
 

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK 

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

Zwiększenia  Zmniejszenia 
(+)   (-) 

1    2     3     4     5   6  
 
1.750   Administracja publiczna   500  500 
   z tego:         
   - wydatki bieżące    500  500 
   w tym:         
            
 75022  Rady gmin     500  500 
   z tego:         
   - wydatki bieżące    500  500  
 
2.852   Pomoc społeczna    48.000  48.000 
   z tego:         
   - wydatki bieżące    48.000  48.000 
   w tym:         
            
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne   4.000  - 
   opłacane za osoby pobierające niektóre     
   świadczenia z pomocy społecznej,      
   niektóre świadczenia rodzinne oraz      
   z osoby uczestniczące w zajęciach     
   w centrum integracji społecznej      
   z tego:         
   - wydatki bieżące    4.000  - 
            
 85216  Zasiłki stałe     44.000  - 
   z tego:         
   - wydatki bieżące    44.000  - 
            
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  -  48.000 
   usługi opiekuńcze       
   z tego:         
   - wydatki bieżące    -  48.000  
 
Razem:         48.500  48.500 

 
 

 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 79/2011 
Wójta Gminy Wręczyca Wielka 
z dnia 08 sierpnia 2011r. 
 
 

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 
BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK 

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

Zwiększenia  Zmniejszenia 
(+)   (-) 

1    2     3     4     5   6  
 
1.750   Administracja publiczna   500  500 
            
 75022  Rady gmin     500  500 
            
   1b) wydatki związane z realizacją zadań -  500 
   statutowych jednostek budżetowych     
   3) wydatki na świadczenia na rzecz  500  - 
   osób fizycznych        
 
2.852   Pomoc społeczna    48.000  48.000 
            
 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne   4.000  - 
   opłacane za osoby pobierające niektóre     
   świadczenia z pomocy społecznej,      
   niektóre świadczenia rodzinne oraz      
   z osoby uczestniczące w zajęciach     
   w centrum integracji społecznej      
            
   1b) wydatki związane z realizacją zadań 4.000  - 
   statutowych jednostek budżetowych     
            
 85216  Zasiłki stałe     44.000  - 
            
   3) wydatki na świadczenia na rzecz  44.000  - 
   osób fizycznych       
            
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  -  48.000 
   usługi opiekuńcze       
            
   1a) wydatki na wynagrodzenia i składki  -  48.000 
   od nich naliczane 
 
Razem:         48.500  48.500 

 
 


