
 Zarządzenie nr 29/2015 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 31 marca 2015 roku 

 

KA.0050.29.2015 

 

w sprawie: procedury przekazywania środków na wydatki dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka  

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

U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 68 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885                                              

z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

  

§ 1 

  
Ustalam procedury w zakresie przekazywania środków na wydatki dla  jednostek 

organizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka, określone w załączniku Nr 1 do niniejszego 

 Zarządzenia. 

  

§ 2 
  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 



 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Nr 29/2015 Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 

31 marca 2015 r. 

 

PROCEDURY W  ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW NA WYDATKI DLA 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

  
1.     Finansowanie wydatków ujętych w budżecie: 

  
1.1   Środki budżetowe (własne), przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących, 

przekazywane będą do gminnego ośrodka pomocy społecznej, co do zasady, do 20 każdego 

miesiąca w  transzach miesięcznych po 1/13 planu rocznego, za wyjątkiem lutego bądź marca 

kiedy przekazana transza będzie wynosić 2/13 planu rocznego. Jeśli w danym rozdziale 

jednostka nie ma wydatków na pobory to przekazywane miesięczne transze będą wynosić 

1/12 planu rocznego.  

 W przypadku zapotrzebowania, w danym miesiącu, na większe środki finansowe niż 1/12 

czy 1/13 planu rocznego, zostaną one (jeśli będzie taka możliwość finansowa) przekazane na 

pisemny, uzasadniony, wniosek Dyrektora. 

 

1.2 Środki budżetowe (własne), przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących, 

przekazywane będą do oświatowych jednostek organizacyjnych gminy, co do zasady, do 

końca każdego miesiąca w  transzach miesięcznych po 1/13 planu rocznego, za wyjątkiem 

stycznia i lutego bądź marca, kiedy przekazana transza będzie wynosić 2/13 planu rocznego. 

Jeśli w danym rozdziale jednostka nie ma wydatków na pobory to przekazywane miesięczne 

transze będą wynosić 1/12 planu rocznego.  

Jednostki oświatowe w miesiącu styczniu danego roku otrzymują środki finansowe                            

w wysokości 2/13 planu rocznego (w tym pierwsza transza będzie przekazana pierwszego 

roboczego dnia stycznia, a druga do końca stycznia). W grudniu jednostki oświatowe nie 

otrzymują już transzy środków finansowych. 

 W przypadku zapotrzebowania, w danym miesiącu, na większe środki finansowe niż 1/12 

czy 1/13 planu rocznego, zostaną one (jeśli będzie taka możliwość finansowa) przekazane na 

pisemny, uzasadniony, wniosek Dyrektora. 

 

1.3   Środki budżetowe pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa, funduszy 

celowych itp. przekazywane będą w terminach wynikających z zawartych w tym zakresie 

umów (porozumień), po wpłynięciu dotacji na rachunek budżetu gminy, po ujęciu ich                       

w planach finansowych. 

  

1.4   Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana będzie w  miesięcznych 

transzach w wysokości 1/12 planu rocznego w terminie do dnia 20 każdego miesiąca.                      

W przypadku zapotrzebowania, w danym miesiącu, na większe środki finansowe niż 1/12 

planu rocznego, zostaną one (jeśli będzie taka możliwość finansowa) przekazane na pisemny, 

uzasadniony, wniosek Dyrektora. 

  

1.5   Dopuszcza się możliwość zmiany terminów przekazywania transz środków 

finansowych określonych w punktach 1.1 - 1.4 (w ramach limitu miesięcznego), na pisemny, 

uzasadniony wniosek Dyrektora Jednostki, który powinien być złożony w Urzędzie Gminy 

najpóźniej na trzy dni robocze przed koniecznym terminem przekazania środków, w ramach 

limitu miesięcznego. 



W przypadku nie złożenia zapotrzebowania, o którym mowa wyżej, w terminie 3 dni 

roboczych przed terminem płatności i niezrealizowania przez podległe jednostki budżetowe 

określonych płatności odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy Jednostek budżetowych 

podległych Gminie Wręczyca Wielka. 

Dopuszcza się również możliwość zmiany terminów przekazywania transz środków 

finansowych określonych w punktach 1.1, 1.2 i 1.4 z tytułu opóźnienia wpływu znaczących 

kwot dochodów, mogących powodować istotne zaburzenie płynności finansowej budżetu 

samorządu gminy (środki dla jednostek budżetowych będą przekazane z opóźnieniem).  

 

1.6   Decyzję o przekazaniu środków w innych terminach, w przypadkach wymienionych                  

w pkt. 1.5 podejmuje Wójt Gminy Wręczyca Wielka po konsultacji ze Skarbnikiem Gminy. 

 

1.7 Jednostki budżetowe do dnia 31 grudnia danego roku dokonują zwrotu 

niewykorzystanych środków otrzymanych w danym roku na realizację wydatków 

budżetowych, w tym niewykorzystanych środków pochodzących ze wszystkich rodzajów 

dotacji (z wyjątkiem tych, dla których przepisy ustalają inny termin rozliczenia – zwrotu). 

 

1.8 Zwroty niewykorzystanych środków, o których mowa w ppkt 1.7, należy przekazywać 

osobnym przelewem. 

 

1.9.   Ustala się wzór wniosku o przekazywanie środków finansowych: 

 

Urząd Gminy Wręczyca Wielka 

ul. Sienkiewicza 1  

42-130 Wręczyca Wielka 
  

      Proszę o przesłanie środków w kwocie   ……………..………………….……….. słownie: 

………………………………………………………………………………………………….. 

na konto ………………………………………………………………………………………… 

(nazwa placówki)………………………………………………………….…………………. 

Nr ………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                           …………………………………... 

                                                                                               Podpis Dyrektora Jednostki 

Rodzaj wydatku Kwota 
Wymagalny termin 

płatności 

      

      

      

      

      

Suma     

Stan rachunku bankowego 

na dzień ……………………………… 
    


