
Zarządzenie Nr 143/2017 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

KA.0050.143.2017 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 

 

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

z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)  

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

 

§1 

 

W uchwale budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2017 Nr XXI/192/16 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. (z późn. zm.), dokonuje się następujących zmian: 

 w § 2, w tabeli - wydatki budżetu gminy na 2017 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. 

 

§2 

 

Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się: 

 dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 70.418.658,17 zł, w tym: 

 dochody bieżące: 64.847.725,53 zł; 

 dochody majątkowe: 5.570.932,64 zł; 

 wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie: 77.380.368,38 zł, w tym: 

 wydatki bieżące: 62.554.306,57 zł, 

 wydatki majątkowe: 14.826.061,81 zł. 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 143/2017 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK 

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

Lp. Dz. Rozdz.   WYSZCZEGÓLNIENIE       KWOTA W ZŁ. 

      Zwiększenia           Zmniejszenia 

(+)              (-) 

1    2        3    4     5   6 

 

1.750   Administracja publiczna    2.492,12  2.492,12 

  z tego: 

  - wydatki bieżące      2.492,12  2.492,12 

  w tym: 

 

 75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu  2.492,12  2.492,12 

   terytorialnego           

  z tego: 

  - wydatki bieżące      2.492,12  2.492,12 

 

2.754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona   1.000   1.000 

    przeciwpożarowa          

  z tego: 

  - wydatki bieżące      1.000   1.000 

  w tym: 

 

 75412  Ochotnicze straże pożarne    1.000   1.000  

  z tego: 

  - wydatki bieżące      1.000   1.000 

 

3.801   Oświata i wychowanie    245.974,26  245.974,26 

  z tego: 

  - wydatki bieżące      245.974,26  245.974,26 

  w tym: 

 

 80101  Szkoły podstawowe     172.996,50  60.900,64 

  z tego: 

  - wydatki bieżące      172.996,50  60.900,64 

 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7.595,35  12.260  

  z tego: 

  - wydatki bieżące      7.595,35  12.260 

 

 80104  Przedszkola      16.435,44  12.995,35 

  z tego: 

  - wydatki bieżące      16.435,44  12.995,35 

 



 80110  Gimnazja      31.430,81  37.430,81 

  z tego: 

  - wydatki bieżące      31.430,81  37.430,81 

 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne   17.516,16  31.273,61 

  z tego: 

  - wydatki bieżące      17.516,16  31.273,61 

 

 80149  Realizacja zadań wymagających stosowania  -   8.527,31

   specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

   dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

   przedszkolnych w szkołach podstawowych 

   i innych formach wychowania przedszkolnego      

  z tego: 

  - wydatki bieżące      -   8.527,31 

 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania  -   82.586,54 

   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      -   82.586,54 

 

4.854   Edukacyjna opieka wychowawcza   3.811,29  3.811,29 

  z tego: 

  - wydatki bieżące      3.811,29  3.811,29 

  w tym: 

 

 85401  Świetlice szkolne     3.811,29  3.811,29 

  z tego: 

  - wydatki bieżące      3.811,29  3.811,29 

 

Razem          253.277,67  253.277,67 

  



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 143/2017 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

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

Lp. Dz. Rozdz.   WYSZCZEGÓLNIENIE     KWOTA W ZŁ. 

        Zwiększenia            Zmniejszenia 

(+)    (-) 

1    2        3    4     5   6 

 

1.750   Administracja publiczna    2.492,12  2.492,12 

 75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu  2.492,12  2.492,12 

   terytorialnego           

  w tym: 

  1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -   2.492,12 

  1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.492,12  - 

  jednostek budżetowych 

 

2.754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona   1.000   1.000 

    przeciwpożarowa          

 75412  Ochotnicze straże pożarne    1.000   1.000  

  w tym: 

  1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000   - 

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -   1.000 

 

3.801   Oświata i wychowanie    245.974,26  245.974,26 

 80101  Szkoły podstawowe     172.996,50  60.900,64 

  w tym: 

  1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.482,20  18.098,93 

  1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89.514,30  2.900 

  jednostek budżetowych 

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -   39.901,71 

 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7.595,35  12.260  

  w tym: 

  1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -   12.260 

  1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.335,35  - 

  jednostek budżetowych 

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.260   - 

 

 80104  Przedszkola      16.435,44  12.995,35 

  w tym: 

  1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.121,64  4.500 

  1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.313,80  7.095,35 

  jednostek budżetowych 

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -   1.400 

 

 80110  Gimnazja      31.430,81  37.430,81 

  w tym: 

  1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -   32.715,96 



  1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.430,81  - 

  jednostek budżetowych 

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -   4.714,85 

 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne   17.516,16  31.273,61 

  w tym: 

  1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.117,31  30.339,61 

  1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.398,85  - 

  jednostek budżetowych 

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -   934 

 

 80149  Realizacja zadań wymagających stosowania  -   8.527,31

   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 nich naliczane -   3.983,69 

  1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych -   3.106,19 

  jednostek budżetowych 

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -   1.437,43 

 

 80150  Realizacja zadań wymagających stosowania  -   82.586,54 

   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 nich naliczane -   54.594,34 

  1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych -   21.138,64 

  jednostek budżetowych 

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -   6.853,56 

 

4.854   Edukacyjna opieka wychowawcza   3.811,29  3.811,29 

 85401  Świetlice szkolne     3.811,29  3.811,29 

  w tym: 

  1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547,29   1.890,26 

  1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.264   - 

  jednostek budżetowych 

  3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -   1.921,03 

 

Razem          253.277,67  253.277,67 

 

 


