
Zarządzenie Nr 83/2013 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 04 lipca 2013r. 

 

KA.0050.83.2013 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jednolity 

tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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 pkt 1a uchwały budżetowej Gminy 

Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2012r.                   

(z późn. zm.) 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

 

§1 

 

W uchwale budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2013 Nr XX/231/12 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 28 grudnia 2012r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian: 

 w § 2, w tabeli - wydatki budżetu gminy na 2013 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: 

 dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 47.925.800,07 zł, w tym: 

 dochody bieżące: 43.042.322,54 zł; 

 dochody majątkowe: 4.883.477,53 zł; 

 wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie: 42.631.101,10 zł, w tym: 

 wydatki bieżące: 39.321.962,39 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 30.159.050,27 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.707.772,72 zł; 
w tym: 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

48.305,- zł 

b)  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.451.277,55 zł; 
w tym: 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

11.550,- zł 

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.234.300,12 zł 

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.928.612,00 zł 

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.000.000,00 zł 

 wydatki majątkowe: 3.309.138,71 zł, w tym: 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.267.638,71 zł; z czego na wydatki inwestycyjne 

na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.643.638,71 zł; w tym: 

 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.008.570,71 zł. 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 83/2013 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 04 lipca 2013r. 

 

PRZENIESIENIA WYDATKÓW 

BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lp. Dz. Rozdz.   WYSZCZEGÓLNIENIE       KWOTA W ZŁ. 

      Zwiększenia           Zmniejszenia 

(+)              (-) 

1    2        3    4     5   6 

 

1.926   Kultura fizyczna      20.000   20.000  

z tego: 

- wydatki bieżące      20.000   20.000 

w tym: 

 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  20.000   20.000  

z tego: 

- wydatki bieżące      20.000   20.000 

 

Razem          20.000   20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 83/2013 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 04 lipca 2013r. 

 

PRZENIESIENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 

BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lp. Dz. Rozdz.   WYSZCZEGÓLNIENIE     KWOTA W ZŁ. 

        Zwiększenia            Zmniejszenia 

(+)    (-) 

1    2        3    4     5   6 

 

1.926   Kultura fizyczna      20.000   20.000  

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  20.000   20.000  

 

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 9.600   - 

naliczane 

1b) wydatki związane z realizacją zadań  10.400   20.000  

statutowych jednostek budżetowych 

 

Razem          20.000   20.000 

 


