
Zarządzenie Nr 1/2015 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 02 stycznia 2015 roku 

 

KA.0050.1.2015 

 

w sprawie: przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2015 rok.  
 

Na podstawie z art. 258 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały 

Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2015 Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje:  

 

§1 
 

Upoważnia się dyrektorów jednostek budżetowych, będących jednostkami organizacyjnymi 

gminy Wręczyca Wielka wymienionymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia, do dokonywania 

w ramach planów finansowych na 2015 rok, zmian w planie wydatków budżetowych,                   

tylko w zakresie zadań własnych, polegających na przenoszeniu wydatków bieżących 

między paragrafami ujętymi w grupach:  

1)”wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału 

wydatków, 

2) „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych” – w granicach 

rozdziału wydatków, 

3) „wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych” – w granicach rozdziału wydatków,  

4)”wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3” ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – w granicach rozdziału 

wydatków. 

 

§2 

 

1.Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych do informowania Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka o dokonanych przeniesieniach między paragrafami niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni od dokonania zmiany.  

2.O zmianach dokonanych ostatniego dnia miesiąca dyrektor jednostki informuje Wójta 

Gminy Wręczyca Wielka, nie później niż w ciągu 4 dni od dokonania zmiany.  

3.Informacje o dokonanych zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2 jednostki budżetowe 

składają do Kierownika Referatu Finansowego z wyłączeniem jednostek oświatowych, które 

przedkładają te informacje za pośrednictwem GZEAO. 

 

§3  
 

Dyrektor Oświaty nadzorujący oświatowe jednostki budżetowe oraz Kierownik Referatu 

Finansowego są odpowiedzialni za bieżącą aktualizację planu budżetu gminy na podstawie 

otrzymanych od dyrektorów jednostek informacji o zmianach w planach finansowych 

jednostek budżetowych. 



§4 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek budżetowych oraz Kierownikowi 

Referatu Finansowego i Dyrektorowi Oświaty. 
 

§5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Nr 1/2015 Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka 

z dnia 02 stycznia 2015 r. 

 

 

Jednostki budżetowe gminy 
 

 

  Nazwa jednostki  

  Odziały Przedszkolne 

1  Oddział przedszkolny Kuleje  

2  Oddział Przedszkolny Borowe  

  Przedszkola 

1  Zespół Szkolno Przedszkolny w Kalei 

2  Przedszkole Truskolasy 

3  Przedszkole Węglowice 

4  Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym  we 

Wręczycy Wielkiej 

  Szkoły Podstawowe i Gimnazja 

1  Zespół Szkół im. A. Mickiewicza Szkoła 

Podstawowa i Gimnazjum we Wręczycy Wielkiej 

2  Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

3  Zespół Szkół im. S. Ligonia w Truskolasach Szkoła 

Podstawowa i Gimnazjum 

4  Zespół Szkolno Przedszkolny w Kalei 

5  Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej                           

w Borowem 

6  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach 

  Inne placówki  

 
1  

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny 

Oświaty 

 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   

 

 

 

 

 


