
ZARZĄDZENIE NR 0152/ 95 /09 
WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 30 październik 2009r. 
 
 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na rok 2009 z tytułu 
dotacji celowych 

 
 

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. 184, art. 188 
ust. 1 pkt. 1 i art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

 
WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy: 
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 15.344,- zł. zgodnie z decyzją Wojewody 
Śląskiego Nr FB/I/3011/425/2/09 z dnia 23 października 2009r. przeznaczonej na pełne 
pokrycie niedoboru na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej 
z budżetu państwa, 
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 20.708,- zł. zgodnie z decyzją Wojewody 
Śląskiego Nr FB/I/3011/457/09 z dnia 23 października 2009r. w celu dostosowania planu 
wydatków do aktualnych potrzeb,  
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 16.033,- zł. zgodnie z decyzją Wojewody 
Śląskiego Nr FB/I/3011/98/9/2/09 z dnia 23 października 2009r. przeznaczonej na 
realizację w roku 2009 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 50.693,- zł. zgodnie z decyzją Wojewody 
Śląskiego Nr FB/I/3011/452/1/2009 z dnia 26 października 2009r. przeznaczonej na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie 
z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. 

§ 2 
 

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 

§ 3 
 

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009 zgodnie 
z załącznikiem Nr 2. 
 

§ 4 
 
Zobowiązać Wójta Gminy do przedstawienia informacji na najbliższej Sesji Rady Gminy 
o wprowadzanych zmianach w budżecie gminy. 



 
§ 5 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Nr 0152/ 95 /09 Wójta Gminy 
we Wręczycy Wielkiej z dnia 
30 października 2009r. 

 
 
 

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK 
 
DOCHODY ( Zwiększenie )       102.778 
 
DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA      52.085 
 
   a) dochody bieżące       52.085 
   w tym: 
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   52.085 
   na realizację własnych zadań bieżących gmin 
   (związków gmin) 
 
DZIAŁ 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   50.693 
 
   a) dochody bieżące       50.693 
   w tym: 
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   50.693 
   na realizację własnych zadań bieżących gmin 
   (związków gmin) 
 
 
WYDATKI (Zwiększenie )        102.778 
 
DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA      52.085 
 
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki    36.052 
   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 
   a) wydatki bieżące       36.052 
 
ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność       16.033 
 
   a) wydatki bieżące       16.033 
 
 
DZIAŁ 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   50.693 
 
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów     50.693 
 
   a) wydatki bieżące       50.693 
 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 
Nr 0152/ 95 /09 Wójta Gminy 
we Wręczycy Wielkiej z dnia 
30 października 2009r. 

 
 
 

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK 
( układ wykonawczy ) 

 
DOCHODY           102.778 
 
DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA      52.085 
 
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki    36.052 
   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 
 § 2030  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   36.052 
   na realizację własnych zadań bieżących gmin 
   (związków gmin) 
 
ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność       16.033 
 
 § 2030  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   16.033 
   na realizację własnych zadań bieżących gmin 
   (związków gmin) 
 
 
DZIAŁ 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  50.693 
 
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów    50.693 
 
 § 2030  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  50.693 
   na realizację własnych zadań bieżących gmin 
   (związków gmin) 
 
WYDATKI           102.778 
 
DZIAŁ 852  POMOC SPOŁECZNA      52.085 
 
ROZDZIAŁ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki    36.052 
   na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 
 § 3110  świadczenia społeczne       36.052 
 
ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność       16.033 
 
 § 3110  świadczenia społeczne      16.033 
 
 



DZIAŁ 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  50.693 
 
ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów    50.693 
 
 § 3240  stypendia dla uczniów     50.693 
 


