
 

Zarządzenie Nr 182/2014 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 21 listopada 2014 r. 

 

KA.0050.182.2014 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 177/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 12 

listopada 2014 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok wraz                   

z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

 

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/336/10 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej Gmina Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy 

Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu oraz ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego, 

 

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje : 

 

§ 1 

 

Wprowadzić zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z załącznikami, 

uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przyjętego Zarządzeniem Nr 177/2014 Wójta 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej 

gminy na 2015 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 

opisane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Przygotowane zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z załącznikami, 

uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiące załącznik do niniejszego 

zarządzenia, przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 182/204 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 21 listopada 2014 r. 

 

Wprowadza się następujące zmiany do projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz 

z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi: 

 

1. W §1, w tabeli „dochody budżetu gminy na 2015 rok według ich źródeł”, w dziale 852 

„Pomoc społeczna” wykreśla się dochody z tytułu - wpływy z usług w kwocie 15.000,- zł 

(suma działu pozostaje bez zmian). 

 

2. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na 2015 rok 

zmienia się opis dochodów działu 852 „Pomoc społeczna”. 

Treść: 

„W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości 

4.868.353,-zł zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w 

Katowicach:  

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki                          

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.257.009,-zł, 

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia      

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    

w centrum integracji społecznej kwota 43.727,- zł, 

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota  

60.503,- zł, 

- na zasiłki stałe kwota 230.102,- zł, 

- ośrodki pomocy społecznej kwota 174.953,- zł, 

- pozostałą działalność kwota 102.059,- zł. 

 

W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci odsetek w kwocie 6.000,-zł, wpływów                  

z różnych dochodów w wysokości 14.000,-zł z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

oraz wpływów z usług w kwocie 15.000,- zł. (wpływy z usług opiekuńczych).”, 

 

zastępuje się treścią: 

„W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości 

4.868.353,-zł zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w 

Katowicach:  

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki                          

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.257.009,-zł, 

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia      

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    

w centrum integracji społecznej kwota 43.727,- zł, 

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota  

60.503,- zł, 

- na zasiłki stałe kwota 230.102,- zł, 

- ośrodki pomocy społecznej kwota 174.953,- zł, 

- pozostałą działalność kwota 102.059,- zł. 

 



W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci odsetek w kwocie 6.000,-zł, wpływów                  

z różnych dochodów w wysokości 14.000,-zł z nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych.”. 


