
Zarządzenie Nr 118/2016 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 

KA.0050.118.2016 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016  

 

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

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt 1 lit. a i b uchwały budżetowej Gminy Wręczyca 

Wielka na rok 2016 Nr X/100/2015 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

 

§1 

 

W uchwale budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2016 Nr X/100/2015 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian: 

 w § 2, w tabeli - wydatki budżetu gminy na 2016 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, 

 - w § 2, w tabeli – wydatki majątkowe budżetu Gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 

3 do zarządzenia. 

 

§2 

 

Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się: 

 dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 62.708.241,15 zł, w tym: 

 dochody bieżące: 58.995.654,81 zł; 

 dochody majątkowe: 3.712.586,34 zł; 

 wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie: 65.946.660,03 zł, w tym: 

 wydatki bieżące: 55.507.604,01 zł, z tego: 

 wydatki majątkowe: 10.439.056,02 zł. 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 118/2016 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK 

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

Lp. Dz. Rozdz.   WYSZCZEGÓLNIENIE       KWOTA W ZŁ. 

      Zwiększenia           Zmniejszenia 

(+)              (-) 

1    2        3    4     5   6 

 

1.010   Rolnictwo i łowiectwo    70.000   70.000 

   z tego: 

   - wydatki majątkowe     70.000   70.000 

   w tym: 

 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70.000   70.000  

   z tego: 

   - wydatki majątkowe     70.000   70.000 

 

2.710   Działalność usługowa     1.200   1.200  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     1.200   1.200 

   w tym: 

 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  1.200   1.200  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     1.200   1.200 

 

3.750   Administracja publiczna    1.800   1.800  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     1.800   1.800 

   w tym: 

 

 75023  Urzędy gmin      -   1.800  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     -   1.800 

 

 75095  Pozostała działalność     1.800   -  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     1.800   - 

 

4.801   Oświata i wychowanie    349.118,56  349.118,56 

   z tego: 

   - wydatki bieżące     349.118,56  349.118,56 

   w tym: 

 

 80101  Szkoły podstawowe     131.153,83  142.188,43 

   z tego: 



   - wydatki bieżące     131.153,83  142.188,43 

 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.208,98  22.980,86 

   z tego: 

   - wydatki bieżące     5.208,98  22.980,86 

 

 80104  Przedszkola      48.300   52.024,76 

   z tego: 

   - wydatki bieżące     48.300   52.024,76 

 

 80110  Gimnazja      50.574,71  47.300  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     50.574,71  47.300 

 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół   8.773,46  8.773,46 

   z tego: 

   - wydatki bieżące     8.773,46  8.773,46 

 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 2.900   31.900  

   szkół            

   z tego: 

   - wydatki bieżące     2.900   31.900 

 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne   12.416,34  12.416,34 

   z tego: 

   - wydatki bieżące     12.416,34  12.416,34 

 

 80149  Realizacja zadań wymagających stosowania  35.496,64  -  

   specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla  

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach 

    wychowania przedszkolnego         

   z tego: 

   - wydatki bieżące     35.496,64  - 

 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania  54.294,60  31.534,71

   specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

   dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

   gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

   profilowanych i szkołach zawodowych oraz  

   szkołach artystycznych         

   z tego: 

   - wydatki bieżące     54.294,60  31.534,71 

 

5.852   Pomoc społeczna     21.500   21.500  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     20.500   20.500 

   w tym: 

 



 85211  Świadczenie wychowawcze    10.500   10.500  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     10.500   10.500 

 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu -   1.000 

   alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego      

   z tego: 

   - wydatki bieżące     -   1.000 

 

 85216  Zasiłki stałe      1.000   -  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     1.000   - 

 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej    10.000   10.000  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     10.000   10.000 

 

6.854   Edukacyjna opieka wychowawcza   5.092,34  5.092,34 

   z tego: 

   - wydatki bieżące     5.092,34  5.092,34 

   w tym: 

 

 85401  Świetlice szkolne     5.092,34  5.092,34 

   z tego: 

   - wydatki bieżące     5.092,34  5.092,34 

 

7.900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.000   40.000  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     40.000   40.000 

   w tym: 

 

 90002  Gospodarka odpadami    -   10.000  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     -   10.000 

 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg   40.000   -  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     40.000   - 

 

 90095  Pozostała działalność     -   30.000  

   z tego: 

   - wydatki bieżące     -   30.000 

 

Razem          488.710,90  488.710,90 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 118/2016 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

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

Lp. Dz. Rozdz.   WYSZCZEGÓLNIENIE     KWOTA W ZŁ. 

        Zwiększenia            Zmniejszenia 

(+)    (-) 

1    2        3    4     5   6 

 

1.710   Działalność usługowa     1.200   1.200  

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego  1.200   1.200  

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   1.200   - 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  -   1.200 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

2.750   Administracja publiczna    1.800   1.800  

 75023  Urzędy gmin      -   1.800  

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   -   1.800 

nich naliczane  

 

 75095  Pozostała działalność     1.800   -  

  w tym: 

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  1.800   - 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

3.801   Oświata i wychowanie    349.118,56  349.118,56 

 80101  Szkoły podstawowe     131.153,83  142.188,43 

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   21.753,83  109.600,39 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  109.400  7.000 

   statutowych jednostek budżetowych 

   3)wydatki na świadczenia na rzecz osób   -   25.588,04 

   fizycznych 

 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.208,98  22.980,86 

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   -   22.156,46 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  5.145   - 

   statutowych jednostek budżetowych 

   3)wydatki na świadczenia na rzecz osób   63,98   824,40 

   fizycznych 

 

 80104  Przedszkola      48.300   52.024,76 

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   2.800   48.391,01 



nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  44.910   1.500 

   statutowych jednostek budżetowych 

   3)wydatki na świadczenia na rzecz osób   590   2.133,75 

   fizycznych 

 

 80110  Gimnazja      50.574,71  47.300  

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   16.400   38.900 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  32.574,71  - 

   statutowych jednostek budżetowych 

   3)wydatki na świadczenia na rzecz osób   1.600   8.400 

   fizycznych 

 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół   8.773,46  8.773,46 

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   -   8.458,46 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  8.773,46  - 

   statutowych jednostek budżetowych 

   3)wydatki na świadczenia na rzecz osób   -   315 

   fizycznych 

 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 2.900   31.900  

   szkół            

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   -   31.900 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  2.900   - 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne   12.416,34  12.416,34 

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   95   11.602,34 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  12.321,34  - 

   statutowych jednostek budżetowych 

   3)wydatki na świadczenia na rzecz osób   -   814 

   fizycznych 

 

 80149  Realizacja zadań wymagających stosowania  35.496,64  -  

   specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla  

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach 

    wychowania przedszkolnego         

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   34.083,49  - 

nich naliczane  

   3)wydatki na świadczenia na rzecz osób   1.413,15  - 

   fizycznych 

 



 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania  54.294,60  31.534,71

   specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

   dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

   gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

   profilowanych i szkołach zawodowych oraz  

   szkołach artystycznych         

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   50.862,57  28.482,59 

nich naliczane  

   3)wydatki na świadczenia na rzecz osób   3.432,03  3.052,12 

   fizycznych 

 

4.852   Pomoc społeczna     21.500   21.500  

 85211  Świadczenie wychowawcze    10.500   10.500  

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   -   10.500 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  10.500   - 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu -   1.000 

   alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego      

  w tym: 

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  -   1.000 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

 85216  Zasiłki stałe      1.000   -  

  w tym: 

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  1.000   - 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej    10.000   10.000  

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   -   10.000 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  10.000   - 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

5.854   Edukacyjna opieka wychowawcza   5.092,34  5.092,34 

 85401  Świetlice szkolne     5.092,34  5.092,34 

  w tym: 

   1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od   207,80   4.641,14 

nich naliczane  

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  3.596,54  - 

   statutowych jednostek budżetowych 

   3)wydatki na świadczenia na rzecz osób   1.288   451,20 

   fizycznych 

 

6.900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.000   40.000  

 90002  Gospodarka odpadami    -   10.000  

  w tym: 



   1b)wydatki związane z realizacją zadań  -   10.000 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg   40.000   -  

  w tym: 

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  40.000   - 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

 90095  Pozostała działalność     -   30.000  

  w tym: 

   1b)wydatki związane z realizacją zadań  -   30.000 

   statutowych jednostek budżetowych 

 

Razem          418.710,90  418.710,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 118/2016 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

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

Lp. Dz. Rozdz.   WYSZCZEGÓLNIENIE     KWOTA W ZŁ. 

        Zwiększenia            Zmniejszenia 

(+)    (-) 

1    2        3    4     5   6 

 

1.010   Rolnictwo i łowiectwo    70.000   70.000  

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70.000   70.000  

 

 w tym: 

 inwestycja 

   - wykonanie dokumentacji projektowej, budowa 70.000   - 

   płyty fundamentowej, wykonanie zasilania, zakup  

   i montaż kontenerowego zestawu pompowego  

   wymuszającego ciśnienie na sieci wodociągowej 

   w miejscowości Pierzchno 

 

 zakup inwestycyjny 

   - zakup kontenerowego zestawu pompowego -   70.000 

   wymuszającego ciśnienie na sieci wodociągowej 

 

Razem          70.000   70.000 

 

 


