
UCHWAŁA NR XXIII/215/20 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2021 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 
art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 86.629.147,99 zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 84.828.218,99 zł; 

2) dochody majątkowe: 1.800.929 zł;   
jak poniżej: 

 DOCHODY BUDŻETU 
GMINY 

NA 2021 ROK 
WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ 

w złotych 

Dział Dochody Plan 2021 r. 
z tego:   Ogółem 

bieżące majątkowe 
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.193.394 52.400 1.140.994 
 wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze (czynsz za 
obwody łowieckie) 

2.400 2.400 0 

 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych (zwrot podatku VAT) 50.000 50.000 0 

 środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, powiatów 
(związków gmin, związków 
powiatowo - gminnych, związków 
powiatów), samorządów 
województw pozyskane z innych 
źródeł (dofinansowanie budowy 
kanalizacji w miejscowości Hutka) 

1.140.994 0 1.140.994 

400 WYTWARZANIE I 
ZAOPATRYWANIE 

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ I WODĘ 

2.469.515 2.469.515 0 

 wpływy z usług 2.443.515 2.443.515 0 
 wpływy z pozostałych odsetek 10.000 10.000 0 
 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych (zwrot podatku VAT) 16.000 16.000 0 
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 409.935 0 409.935 
 środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin, powiatów 
(związków gmin, związków 
powiatowo - gminnych, związków 
powiatów), samorządów 

409.935 0 409.935 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E2AAC1-2F29-4903-95FB-F81BD470B910. Podpisany Strona 1



województw pozyskane z innych 
źródeł 
(dofinansowanie przebudowy drogi 
gminnej ul. Strażackiej w 
miejscowości Wręczyca Wielka) 

700 GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 496.625 246.625 250.000 

 wpływy z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości 17.125 17.125 0 

 wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

208.500 208.500 0 

 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

250.000 0 250.000 

 wpływy z pozostałych odsetek 1.000 1.000 0 
 wpływy z różnych dochodów (zwrot 

kosztów rozgraniczenia 
nieruchomości) 

20.000 20.000 0 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 91.271 91.271 0 
 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych (zwrot podatku VAT) 1.000 1.000 0 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami 

88.671 88.671 0 

 wpływy z różnych dochodów 
(wynagrodzenie 0,3% z tytułu 
terminowego opłacania podatku 
dochodowego) 

1.600 1.600 0 

751 URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 

3.742 3.742 0 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami 

3.742 3.742 0 

752 OBRONA NARODOWA 400 400 0 
 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami 

400 400 0 

756 DOCHODY OD OSÓB 
PRAWNYCH, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
26.827.519 26.827.519 0 
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JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 

ICH POBOREM 
 wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych (udziały) 16.952.479 16.952.479 0 

 wpływy z podatku dochodowy od 
osób prawnych (udziały) 20.000 20.000 0 

 wpływy z podatku od nieruchomości 
(od osób fizycznych) 4.240.000 4.240.000 0 

 wpływy z podatku od nieruchomości 
(od osób prawnych) 2.950.000 2.950.000 0 

 wpływy z podatku rolnego (od osób 
fizycznych) 410.500 410.500 0 

 wpływy z podatku rolnego (od osób 
prawnych) 11.200 11.200 0 

 wpływy z podatku leśnego (od osób 
fizycznych) 15.200 15.200 0 

 wpływy z podatku leśnego (od osób 
prawnych) 164.400 164.400 0 

 wpływy z podatku od środków 
transportowych (od osób fizycznych) 432.000 432.000 0 

 wpływy z podatku od środków 
transportowych (od osób prawnych) 10.000 10.000 0 

 wpływy z podatku od działalności 
gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 

5.000 5.000 0 

 wpływy z podatku od spadków i 
darowizn 45.000 45.000 0 

 wpływy z opłaty skarbowej 55.000 55.000 0 
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75.000 75.000 0 
 wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 300.000 300.000 0 

 wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw (renta 
planistyczna i opłata adiacencka, 
opłata za zajęcie pasa drogowego) 

495.240 495.240 0 

 wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych (od osób 
fizycznych) 

600.000 600.000 0 

 wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych (od osób 
prawnych) 

1.500 1.500 0 

 wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień (od osób 
fizycznych) 

9.000 9.000 0 

 wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat (od osób 
fizycznych) 

35.000 35.000 0 

 wpływy z pozostałych odsetek 
(od opłat) 1.000 1.000 0 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20.528.209 20.528.209 0 
 wpływy z różnych dochodów 

(odsetki od lokat) 1.500 1.500 0 

 subwencje ogólne z budżetu 
państwa, w tym: 20.526.709 20.526.709 0 
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 - część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

15.556.072 15.556.072 0 

 - część wyrównawcza subwencji 
ogólnej dla gmin 4.970.637 4.970.637 0 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 136.094,99 136.094,99 0 
 wpływy z różnych dochodów (zwrot 

kosztów dotacji za przedszkolaków, 
wynagrodzenie 0,3% z tytułu 
terminowego opłacania podatku 
dochodowego) 

55.300 55.300 0 

 dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów 
klasyfikowanych w paragrafie 205 

80.794,99 80.794,99 0 

851 Ochrona zdrowia 335 335 0 
 dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami 

335 335 0 

852 POMOC SPOŁECZNA 943.672 943.672 0 
 wpływy z usług (usługi opiekuńcze, 

opłaty wnoszone przez rodzinę za 
pobyt pensjonariuszy w DPS) 

53.068 53.068 0 

 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych (zwrot nienależnie 
pobranych świadczeń) 

10.500 10.500 0 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami 

2.600 2.600 0 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo - 
gminnych) 

877.504 877.504 0 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W 
ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

122.034 122.034 0 

 dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów 
klasyfikowanych w paragrafie 20 

122.034 122.034  

854 EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 500 500 0 
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 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych (zwrot nienależnie 
pobranych świadczeń) 

500 500 0 

855 RODZINA 25.254.902 25.254.902 0 
 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych (zwrot świadczeń 
rodzinnych i alimentacyjnych 
nienależnie pobranych) 

27.700 27.700 0 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, 
związkom powiatowo - gminnym) 
ustawami 

7.678.035 7.678.035 0 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z 
zakresu 
administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo - gminnym), związane z 
realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego 
pomoc państwa w wychowywaniu 
dzieci 

17.549.167 17.549.167 0 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.151.000 8.151.000 0 

 wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw (opłata 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi) 

6.900.000 6.900.000 0 

 wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 
kosztów upomnień 

2.000 2.000 0 

 wpływy z różnych opłat 
(wynikających z Prawa Ochrony 
Środowiska - 35.000) 

35.000 35.000 0 

 wpływy z usług (odprowadzanie 
ścieków) 1.180.000 1.180.000 0 

 wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 

10.000 10.000 0 

 wpływy z pozostałych odsetek 4.000 4.000 0 
 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych (zwrot podatku VAT) 20.000 20.000 0 

 OGÓŁEM 86.629.147,99 84.828.218,99 1.800.929 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 86.318.308,06 zł, - jak poniżej: 

  WYDATKI BUDŻETU GMINY 
NA 2021 ROK w złotych 

Dział Rozdział Wydatki Plan 2021 r. 
Z tego:    Ogółem 

bieżące majątkowe 
010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 208.692,65 80.934 127.758,65 
 01009 Spółki wodne 20.000 20.000 0 
 01010 Infrastruktura wodociągowa  

i sanitacyjna wsi 127.758,65 0 127.758,65 

 01030 Izby rolnicze 8.434 8.434 0 
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 01095 Pozostała działalność 52.500 52.500 0 
400  WYTWARZANIE I 

ZAOPATRYWANIE W 
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 

GAZ I WODĘ 
1.216.000 1.216.000 0 

 40002 Dostarczanie wody 1.216.000 1.216.000 0 
600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.743.973,85 1.477.560 1.266.413,85 
 60004 Lokalny transport zbiorowy 750.000 750.000 0 
 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4.050 4.050 0 
 60014 Drogi publiczne powiatowe 39.000 39.000 0 
 60016 Drogi publiczne gminne 1.950.923,85 684.510 1.266.413,85 
700  GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA 1.191.874,62 895.600 296.274,62 

 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej 278.500 278.500 0 

 70005 Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami 688.374,62 492.100 196.274,62 

 70095 Pozostała działalność 225.000 125.000 100.000 
710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9.000 9.000 0 
 71004 Plan zagospodarowania 

przestrzennego 7.000 7.000 0 

 71035 Cmentarze 2.000 2.000 0 
750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.953.646 6.921.646 32.000 
 75011 Urzędy wojewódzkie 88.671 88.671 0 
 75022 Rady gmin 232.000 232.000 0 
 75023 Urzędy gmin 5.639.600 5.607.600 32.000 
 75075 Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego 20.000 20.000 0 

 75085 Wspólna obsługa jednostek 
samorządu terytorialnego 697.253 697.253 0 

 75095 Pozostała działalność 276.122 276.122 0 
751  URZĘDY NACZELNYCH 

ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

3.742 3.742 0 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.742 3.742 0 

752  OBRONA NARODOWA 400 400 0 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 400 400 0 
754  BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

845.703,37 545.703,37 300.000 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 766.703,37 466.703,37 300.000 
 75414 Obrona cywilna 4.000 4.000 0 
 75421 Zarządzanie kryzysowe 75.000 75.000 0 
757  OBSŁUGA DŁUGU 

PUBLICZNEGO 1.100.000 1.100.000 0 

 75702 Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek oraz innych 
zobowiązań jednostek samorządu 
terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego - kredyty i pożyczki 

1.100.000 1.100.000 0 

758  RÓŻNE ROZLICZENIA 400.000 400.000 0 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400.000 400.000 0 
801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 26.765.658,07 26.731.056,17 34.601,90 
 80101 Szkoły podstawowe 17.009.062,07 16.974.460,17 34.601,90 
 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 836.034 836.034 0 
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podstawowych 
 80104 Przedszkola 5.001.838 5.001.838 0 
 80106 Inne formy wychowania 

przedszkolnego 2.500 2.500 0 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 370.000 370.000 0 
 80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 87.951 87.951 0 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.761.039 1.761.039 0 
 80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

356.680 356.680 0 

 80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach 
artystycznych 

1.181.653 1.181.653 0 

 80195 Pozostała działalność 158.901 158.901 0 
851  OCHRONA ZDROWIA 306.335 306.335 0 
 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 10.000 0 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 290.000 290.000 0 
 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

335 335 0 

 85158 Izby wytrzeźwień 6.000 6.000 0 
852  POMOC SPOŁECZNA 4.780.232 4.780.232 0 
 85202 Domy pomocy społecznej 648.740 648.740 0 
 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 28.348 28.348 0 

 85213 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 

39.680 39.680 0 

 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

303.777 303.777 0 

 85215 Dodatki mieszkaniowe 15.800 15.800 0 
 85216 Zasiłki stałe 461.655 461.655 0 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.531.325 2.531.325 0 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 603.761 603.761 0 

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 111.894 111.894 0 
 85295 Pozostała działalność 35.252 35.252 0 
853  POZOSTAŁE ZADANIA W 

ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

122.034 122.034 0 

 85395 Pozostała działalność 122.034 122.034 0 
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854  EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 845.711 845.711 0 

 85401 Świetlice szkolne 818.211 818.211 0 
 85415 Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 12.500 12.500 0 

 85416 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze motywacyjnym 15.000 15.000 0 

855  RODZINA 25.773.704 25.773.704 0 
 85501 Świadczenie wychowawcze 17.552.867 17.552.867 0 
 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

7.337.221 7.337.221 0 

 85504 Wspieranie rodziny 743.568 743.568 0 
 85508 Rodziny zastępcze 100.000 100.000 0 
 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów 

40.048 40.048 0 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 10.048.600 9.848.600 200.000 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.742.500 1.742.500 0 
 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 6.909.600 6.909.600 0 
 90003 Oczyszczanie miast i wsi 76.500 76.500 0 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.230.000 1.030.000 200.000 
 90026 Pozostałe działania związane z 

gospodarką odpadami 90.000 90.000 0 
921  KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

2.067.038,85 2.056.292,66 10.746,19 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 2.035.718,43 2.035.718,43 0 

 92195 Pozostała działalność 31.320,42 20.574,23 10.746,19 
925  OGRODY BOTANICZNE I 

ZOOLOGICZNE ORAZ 
NATURALNE OBSZARY I 
OBIEKTY CHRONIONEJ 

PRZYRODY 

10.000 10.000 0 

 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 10.000 10.000 0 
926  KULTURA FIZYCZNA 925.962,65 481.377,21 444.585,44 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  351.000 351.000 0 
 92695 Pozostała działalność 574.962,65 130.377,21 444.585,44 
  OGÓŁEM 86.318.308,06 83.605.927,41 2.712.380,65 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 83.605.927,41 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 51.827.337,24 zł,- z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.025.343 zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.801.994,24 zł, 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.699.000 zł; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.536.262 zł; 
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4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi - 443.328,17 zł; 

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.100.000 zł;  jak poniżej: 

Dział Rozdział Wydatki bieżące budżetu gminy 
Wręczyca Wielka 

(nazwa/treść) 

kwota 

010  Rolnictwo i łowiectwo 80.934 
 01009 Spółki wodne 

w tym: 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

20.000 
 

20.000 
 01030 Izby rolnicze 

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

8.434 
 

8.434 

 01095 Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

52.500 
 

52.500 

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę 

1.216.000 

 40002 Dostarczanie wody 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1.216.000 
 

24.000 
1.190.000 

 
2.000 

600  Transport i łączność 1.477.560 
 60004 Lokalny transport zbiorowy 

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

750.000 
 

750.000 

 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

4.050 
 

4.050 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

39.000 
 

39.000 

 60016 Drogi publiczne gminne 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

684.510 
 

684.510 

700  Gospodarka mieszkaniowa 895.600 
 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

278.500 
 

70.500 
208.000 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

492.100 
 

492.100 

 70095 Pozostała działalność 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

125.000 
 

24.500 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 18E2AAC1-2F29-4903-95FB-F81BD470B910. Podpisany Strona 9



1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

100.500 

710  Działalność usługowa 9.000 
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

7.000 
 

7.000 

 71035 Cmentarze 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

2.000 
 

2.000 

750  Administracja publiczna 6.921.646 
 75011 Urzędy wojewódzkie 

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

88.671 
 

88.316 
355 

 75022 Rady gmin 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

232.000 
 

4.000 
 

228.000 
 75023 Urzędy gmin 

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  

5.607.600 
 

4.798.600 
794.000 

 
15.000 

 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

20.000 
 

20.000 

 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

697.253 
 

606.730 
90.523 

 75095 Pozostała działalność 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

276.122 
 

150.000 
41.999 

 
84.123 

751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 

3.742 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

3.742 
 
 

3.742 
752  Obrona Narodowa 400 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

400 
 

400 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 545.703,37 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

466.703,37 
 

165.000 
291.703,37 

 
10.000 
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 75414 Obrona cywilna 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

4.000 
 

4.000 

 75421 Zarządzanie kryzysowe 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

75.000 
 

75.000 

757  Obsługa długu publicznego 1.100.000 
 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty 
i pożyczki 
w tym: 
5) wydatki na obsługę długu publicznego 

1.100.000 
 
 
 

1.100.000 

758  Różne rozliczenia 400.000 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

400.000 
 

400.000 

801  Oświata i wychowanie 26.731.056,17 
 80101 Szkoły podstawowe  

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych 
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  

16.974.460,17 
 

13.163.030 
1.682.542 

 
1.185.000 

622.594 
321.294,17 

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

836.034 
 

417.970 
146.793 

 
250.000 
21.271 

 80104 Przedszkola 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

5.001.838 
 

4.089.138 
733.308 

 
179.392 

 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

2.500 
 

2.500 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

370.000 
 

350.000 
 

20.000 
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

87.951 
 

87.951 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.761.039 
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w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 
1.696.463 

54.676 
 

9.900 
 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 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 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

356.680 
 
 
 
 
 

331.750 
11.605 

 
13.325 

 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 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 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1.181.653 
 
 
 
 
 

1.063.322 
48.996 

 
69.335 

 80195 Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

158.901 
 

158.901 

851  Ochrona zdrowia 306.335 
 85153 Zwalczanie narkomanii 

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

10.000 
 

10.000 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

290.000 
 

137.600 
132.400 

 
20.000 

 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

335 
 
 
 

335 

 85158 Izby wytrzeźwień 
w tym: 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

6.000 
 

6.000 
852  Pomoc społeczna 4.780.232 
 85202 Domy pomocy społecznej 

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

648.740 
 

648.740 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

28.348 
 
 

24.628 
 

3.720 
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 39.680 
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pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

 
 
 
 
 

39.680 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

303.777 
 
 

8.700 
 

295.077 
 85215 Dodatki mieszkaniowe 

w tym: 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

15.800 
 

15.800 
 85216 Zasiłki stałe 

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

461.655 
 

9.400 
 

452.255 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej  

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.531.325 
 

2.259.707 
261.284 

 
10.334 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

603.761 
 

547.482 
43.689 

 
12.590 

 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 
w tym: 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

111.894 
 

111.894 
 85295 Pozostała działalność  

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

35.252 
 

16.000 
 

19.252 
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 122.034 
 85395 Pozostała działalność 

w tym: 
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych 
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

122.034 
 

122.034 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 845.711 
 85401 Świetlice szkolne  

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

818.211 
 

749.990 
28.161 

 
40.060 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

12.500 
 

500 
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3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 
 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 
w tym: 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

15.000 
 
 

15.000 
855  Rodzina 25.773.704 
 85501 Świadczenie wychowawcze 

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

17.552.867 
 

138.076 
14.791 

 
17.400.000 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

7.337.221 
 
 
 

961.443 
111.558 

 
6.264.220 

 85504 Wspieranie rodziny 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

743.568 
 

103.084 
14.364 

 
626.120 

 85508 Rodziny zastępcze 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

100.000 
 

100.000 

 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

40.048 
 
 
 
 
 
 

40.048 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.848.600 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1.742.500 
 

10.000 
1.730.500 

 
2.000 

 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

6.909.600 
 

379.900 
6.528.700 

 
1.000 

 90003 Oczyszczanie miast i wsi  
w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

76.500 
 

14.000 
62.500 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

1.030.000 
 

1.030.000 
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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

90.000 
 

90.000 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.056.292,66 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

2.035.718,43 
 

60.718,43 
 

1.975.000 
 92195 Pozostała działalność  

w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

20.574,23 
 

574,23 
 

20.000 
925  Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 

obiekty chronione przyrody 
10.000 

 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody  
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

10.000 
 

10.000 

926  Kultura fizyczna 481.377,21 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  

w tym: 
1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

351.000 
 

31.000 
117.000 

 
203.000 

 92695 Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

130.377,21 
 

130.377,21 

OGÓŁEM 83.605.927,41 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.712.380,65 zł, w tym: 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.412.380,65 zł; z czego na wydatki inwestycyjne 
na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 644.249 zł; w tym: 

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 409.935 zł, jak poniżej: 

Dział Rozdział Wydatki majątkowe budżetu gminy 
Wręczyca Wielka 

(nazwa/treść) 

kwota 

010  Rolnictwo i łowiectwo 127.758,65 
 01010 

 
 
 
 
 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
w tym: 
inwestycja: 
 
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręczycy 
Małej 
 
zakupy inwestycyjne: 
 
- odkup wodociągu od indywidualnego inwestora 
w miejscowości Truskolasy ul. Wspólna dz. nr 371/1, 413/6 
- odkup wodociągu od indywidualnego inwestora 
w miejscowości Truskolasy ul. Kopernika dz. nr 1389/1, 
1389/5 
- odkup wodociągu od indywidualnego inwestora 
w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Wiśniowa 

127.758,65 
 
 
 

30.000 
 
 
 
 

31.258,65 
 

16.500 
 
 

50.000 

600  Transport i łączność 1.266.413,85 
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 60016 Drogi publiczne gminne 
w tym: 
inwestycje: 
 
- przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w miejscowości 
Wręczyca Wielka 
- przebudowa ul. Długiej w msc. Wręczyca Mała (m.in. 
budowa chodnika wraz z odwodnieniem) 
- budowa dróg gminnych 
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości 
Golce 

1.266.413,85 
 
 
 

644.249 
 

200.000 
 

400.000 
22.164,85 

700  Gospodarka mieszkaniowa 296.274,62 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

w tym: 
inwestycja: 
 
- zakup wraz z montażem kontenera sanitarnego (FS) 
 
zakupy inwestycyjne: 
- wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy 
Wręczyca Wielka 
(FS Brzezinki - 13.781,99 
FS Węglowice - 23.000 
FS Zamłynie - 12.357,59) 
- wykup nieruchomości na terenie gminy Wręczyca Wielka 
(FS) 

196.274,62 
 
 
 

18.681,32 
 
 

149.139,58 
 
 
 
 

28.453,72 

 70095 Pozostała działalność 
w tym: 
inwestycja: 
 
- modernizacja budynku gminnego w miejscowości Golce 

100.000 
 
 
 

100.000 
750  Administracja publiczna 32.000 
 75023 Urzędy gmin 

w tym: 
zakupy inwestycyjne: 
 
- zakup systemu nagłaśniającego wraz z mikrofonami 
- zakup serwera  

32.000 
 
 
 

20.000 
12.000 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300.000 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 

w tym: 
 
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - 
gaśniczego dla jednostki OSP w Czarnej Wsi) 

300.000 
 
 

300.000 

801  Oświata i wychowanie 34.601,90 
 80101 Szkoły podstawowe 

w tym: 
inwestycja: 
 
- przebudowa szkolnego placu zabaw w miejscowości Kalej 
(FS) 

34.601,90 
 
 
 

34.601,90 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

w tym: 
inwestycje: 
 
- budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 

200.000 
 
 
 

200.000 
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w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem 
dokumentacji projektowych 
(FS Szarlejka - 5.000) 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.746,19 
 92195 Pozostała działalność 

w tym: 
zakup inwestycyjny: 
 
- zakup mobilnego podestu scenicznego (FS) 

10.746,19 
 
 
 

10.746,19 
926  Kultura fizyczna 444.585,44 
 92695 Pozostała działalność 

w tym: 
inwestycje: 
 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Bieżeń - etap II (FS) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Borowe - etap II (FS) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Czarna Wieś - etap II (FS) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Grodziska (FS) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Hutka - etap II (FS) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Klepaczka - etap II (FS) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Kuleje przy OSP (FS) 
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Nowiny (FS) 
- zakup domku narzędziowego w miejscowości Piła Druga 
(FS) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Puszczew - etap II (FS) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Szarlejka - etap II (FS) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Truskolasy  
(FS Truskolasy I - 34.601,90 
FS Truskolasy II - 34.601,90) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka  
(FS Wręczyca Wielka I - 36.101,90 
FS Wręczyca Wielka II - 36.101,90) 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Wydra (FS) 

444.585,44 
 
 
 

27.500 
 

42.101 
 

31.031,25 
 

43.353,30 
 

29.904,53 
 

15.936,50 
 
 

21.000 
14.000 
18.000 

 
23.014,45 

 
26.209,86 

 
69.203,80 

 
 
 

72.203,80 
 
 
 

11.126,95 

OGÓŁEM 2.712.380,65 

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2021 roku 
środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych 
nie podlegających zwrotowi, jak poniżej: 

Wydatki ogółem: Lp. Klasyfikacja Zadanie  
bieżące majątkowe 

1. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w 
miejscowości Wręczyca Wielka  

0 644.249 

2. 801 80101 Zintegrowane nauczanie 
przedmiotowojęzykowe oraz nowoczesne 
technologie kluczem do lepszej przyszłości 
uczniów 

26.191,46 0 

3. 801 80101 Jedlo je to, čo máme společné 34.110,04 0 
4. 801 80101 Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 145.803,50 0 
5. 801 80101 Europa to my 115.189,17 0 
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6. 853 85395 W zdrowym ciele dobry pomysł 122.034 0 
Razem  443.328,17 644.249 

5. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 
w kwocie 641.012 zł z przeznaczeniem na: 

-  przebudowę drogi gminnej ul. Strażackiej w miejscowości Wręczyca Wielka - 234.314 zł (dz. 600 rozdz. 
60016 paragraf 6050),przebudowę ul. Długiej w msc. Wręczyca Mała (m.in. budowa chodnika wraz 
z odwodnieniem) - 6.698 zł (dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6050), 

-  budowę dróg gminnych - 400.000 zł (dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6050). 

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 
310.839,93 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 890.924,04 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 
1.201.763,97 zł; jak poniżej: 

 Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku  w złotych 

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2021 r. 

1 2 3 4 
Przychody ogółem:  890.924,04 

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 0 
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952 0 
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
UE 

§ 903 0 

4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 
środków publicznych 

§ 951 0 

5. Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst) § 944  0 
6. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 0 
7. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 0 
8. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 

(obligacje) 
§ 931 0 

9. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955 0 
10. Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 
w odrębnych ustawach 

§ 905 641.012 

11. Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
tych środków 

§ 906 249.912,04 

Rozchody ogółem:  1.201.763,97 

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 910.000 
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 291.763,97 
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
UE 

§ 963 0 

4. Udzielone pożyczki i kredyty § 991 0 
5. Przelewy na rachunki lokat § 994 0 
6. Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) § 982 0 
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 0 

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów: 
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a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł. 

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3. 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 145.000,00 zł. 

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 255.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego. 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii, jak poniżej: 

Dochody Wydatki 
Z tytułu 

zezwoleń na 
sprzedaż 
alkoholu 

Dział Rozdział Plan 
Gminny Program 
Przeciwdziałania 

Narkomanii 
Dział Rozdział Plan 

 756 75618 300.000  851 85153 10.000 
Gminny Program 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Dział Rozdział Plan 

 

 851 85154 290.000 
Ogółem 300.000 Ogółem 300.000 

2) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, jak poniżej: 

z tego: 
w tym: 

Dział Rozdział Dotacje 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 
(5+9) 

Wydatki 
bieżące wynagrodzenia i 

składki od 
wynagrodzeń 

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych 

wydatki na 
realizację 

zadań 
statutowych 

Wydatki 
majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
750  88.671 88.671 88.671 88.316 0 355 0 

 75011 0 88.671 88.671 88.316 0 355 0 
751  3.742 3.742 3.742 3.742 0 0 0 

 75101 0 3.742 3.742 3.742 0 0 0 
752  400 400 400 0 0 400 0 

 75212 0 400 400 0 0 400 0 
851  335 335 335 0 0 335 0 

 85156 0 335 335 0 0 335 0 
852  2.600 2.600 2.600 36 2.564 0 0 

 85219 0 2.600 2.600 36 2.564 0 0 
855  7.678.035 7.678.03

5 
7.678.035 744.399 6.889.420 44.216 0 

 85502 0 6.991.94
7 

6.991.947 727.727 6.264.220 0 0 

 85504 0 646.040 646.040 16.672 625.200 4.168 0 
 85513 0 40.048 40.048 0 0 40.048 0 

Ogółem 7.773.783 7.773.78
3 

7.773.783 836.493 6.891.984 45.306 0 

3) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy, jak 
poniżej: 

Dział Rozdzia Dotacje Wydatki z tego: 
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w tym: ł ogółem ogółem 
(5+9) 

Wydatki 
bieżące wynagrodzenia 

i składki od 
wynagrodzeń 

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych 

wydatki na 
realizację 

zadań 
statutowyc

h 

Wydatki 
majątkow

e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
852  877.504 877.504 877.504 187.771 650.053 39.680 0 

 85213 0 39.680 39.680 0 0 39.680 0 
 85214 0 135.904 135.904 0 135.904 0 0 
 85216 0 452.255 452.255 0 452.255 0 0 
 85219 0 187.771 187.771 187.771 0 0 0 
 85230 0 61.894 61.894 0 61.894 0 0 

Ogółem 877.504 877.504 877.504 187.771 650.053 39.680 0 

4) dochody i wydatki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 
w wychowywaniu dzieci, jak poniżej: 

z tego: 
w tym: 

Dzia
ł 

Rozdzia
ł 

Dotacje 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 
(5+9) 

Wydatki 
bieżące wynagrodzenia 

i składki od 
wynagrodzeń 

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych 

wydatki na 
realizację 

zadań 
statutowych 

Wydatki 
majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
855  17.549.167 17.549.167 17.549.167 138.076 17.400.000 11.091 0 

 85501 0 17.549.167 17.549.167 138.076 17.400.000 11.091 0 
Ogółem 17.549.167 17.549.167 17.549.167 138.076 17.400.000 11.091 0 

5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł zgodnie 
z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1219 z późn. zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 
8, 9, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 w/w ustawy. 

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.900.000,00 zł 
przeznacza się w całości zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) na wydatki związane z funkcjonowaniem 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania. 

§ 6. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu (Fundusz Sołecki) 
w wysokości 851.255,24 zł (przy limicie 909.388,14 zł) tj.: 

Sołectwo Dział 
Rozdział 

Wydatki - przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego w 
roku 2021 

kwota 

Sołectwo 
Golce 

600 
60016 

Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne 
w tym: 
inwestycja: 
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości 
Golce 

22.164,85 
22.164,85 

 
 

22.164,85 

Sołectwo 
Wydra 

600 
60016 

Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup pięciometrowego progu zwalniającego) 

1.510 
1.510 

 
1.510 

Sołectwo 
Bór Zapilski 

700 
70005 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

23.681,32 
23.681,32 

 
5.000 
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(zakup usług pozostałych - 5.000) 
inwestycja: 
- zakup wraz z montażem kontenera sanitarnego 

 
 

18.681,32 
Sołectwo 
Brzezinki 

700 
70005 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
w tym: 
zakup inwestycyjny: 
- wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy 
Wręczyca Wielka 

13.781,99 
13.781,99 

 
 

13.781,99 

Sołectwo 
Długi Kąt 

700 
70005 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
w tym: 
zakup inwestycyjny: 
- wykup nieruchomości na terenie gminy Wręczyca Wielka 

28.453,72 
28.453,72 

 
 

28.453,72 
Sołectwo 
Węglowice 

700 
70005 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
zakup inwestycyjny: 
- wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy 
Wręczyca Wielka 

23.000 
23.000 

 
23.000 

Sołectwo 
Zamłynie 

700 
70005 

Gospodarka mieszkaniowa 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
zakup inwestycyjny: 
- wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy 
Wręczyca Wielka 

12.357,59 
12.357,59 

 
12.357,59 

Sołectwo 
Hutka 

754 
75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup odzieży pp. dla członków OSP Hutka) 

3.500 
3.500 

 
3.500 

Sołectwo 
Pierzchno 

754 
75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(remont strażnicy OSP Pierzchno - 23.000) 

23.000 
23.000 

 
23.000 

Sołectwo 
Piła Pierwsza 

754 
75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(remont strażnicy w miejscowości Piła Pierwsza, remont 
podłogi - 22.702,37) 

22.702,37 
22.702,37 

 
22.702,37 

Sołectwo 
Puszczew 

754 
75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup drabiny nasadkowej dla OSP Puszczew) 

4.500 
4.500 

 
4.500 

 
 

Sołectwo 
Szarlejka 

754 
75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(remont zatoki parkingowej dla samochodów strażackich 
przy OSP Szarlejka) 

6.000 
6.000 

 
6.000 

Sołectwo 
Truskolasy I 

754 
75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup doposażenia pojazdu OSP Truskolasy) 

10.000 
10.000 

 
10.000 
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Sołectwo 
Truskolasy II 

754 
75412 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup doposażenia pojazdu OSP Truskolasy) 

10.000 
10.000 

 
10.000 

Sołectwo 
Kalej 

801 
80101 

Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
w tym: 
inwestycja: 
- przebudowa szkolnego placu zabaw w miejscowości Kalej 

34.601,90 
34.601,90 

 
 

34.601,90 
Sołectwo 
Szarlejka 

900 
90015 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 
inwestycja: 
budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem 
dokumentacji projektowych (wykonanie oświetlenia ul. 
Borowa) 

5.000 
5.000 

 
5.000 

Sołectwo 
Jezioro 

921 
92109 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(remont świetlicy wiejskiej) 

24.950 
24.950 

 
24.950 

Sołectwo 
Kuleje 

921 
92109 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup krzeseł, zakup zastawy stołowej) 

11.268,43 
11.268,43 

 
11.268,43 

Sołectwo 
Szarlejka 

921 
92109 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup zmywarki) 

4.500 
4.500 

 
4.500 

Sołectwo 
Nowiny 

921 
92195 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(wydatki związane z integracją mieszkańców) 

574,23 
574,23 

 
574,23 

Sołectwo 
Zamłynie 

921 
92195 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Pozostała działalność 
zakup inwestycyjny: 
- zakup mobilnego podestu scenicznego 

10.746,19 
10.746,19 

 
10.746,19 

Sołectwo 
Bieżeń 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup ław i stołów - 15.000 
zakup energii - 500 
zakup usług pozostałych - 977,47) 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Bieżeń - etap II 

43.977,47 
43.977,47 

 
16.477,47 

 
 
 
 
 

27.500 

Sołectwo 
Borowe 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

44.601,90 
44.601,90 

 
2.500,90 
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(zakup usług pozostałych - 2.500,90) 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Borowe - etap II 

 
 

42.101 

Sołectwo 
Bór Zapilski 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup roślin - 500 
zakup usług remontowych - 2.000) 

2.500 
2.500 

 
2.500 

Sołectwo 
Czarna Wieś 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup usług pozostałych - 3.000) 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Czarna Wieś - etap II 

34.031,25 
34.031,25 

 
3.000 

 
 
 

31.031,25 

Sołectwo 
Długi Kąt 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(usługi remontowe - 2.500) 

2.500 
2.500 

 
2.500 

Sołectwo 
Grodzisko 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Grodzisko 

43.353,30 
43.353,30 

 
43.353,30 

Sołectwo 
Hutka 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup usług pozostałych - 2.500) 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Hutka - etap II 

32.404,53 
32.404,53 

 
2.500 

 
 
 

29.904,53 

Sołectwo 
Jezioro 

926 
92595 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup usług pozostałych - 1.543,53) 

1.543,53 
1.543,53 

 
1.543,53 

Sołectwo 
Kalej 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup usług remontowych - 10.000) 

10.000 
10.000 

 
10.000 

Sołectwo 
Klepaczka 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Klepaczka - etap II 

26.984,15 
26.984,15 

 
11.047,65 

 
 

15.936,50 

Sołectwo 
Kuleje 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 

27.000 
27.000 
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w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Kuleje (przy OSP) 

 
6.000 

 
 

21.000 

Sołectwo 
Nowiny 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup namiotu i ławostołów - 5.600 
zakup kosiarki, kosa spalinowa, grabie, szpadel, łopata - 
2.500 
zakup usług pozostałych - 1.500) 
inwestycja: 
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Nowiny 

23.600 
23.600 

 
9.600 

 
 
 
 
 
 

14.000 
Sołectwo 
Pierzchno 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 

2.200,07 
2.200,07 

 
2.200,07 

Sołectwo 
Piła Druga 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup bramek KIDS - 1.000 
zakup sprzętu siłowego - 4.237,59) 
zakup inwestycyjny: 
- zakup domku narzędziowego  

23.237,59 
23.237,59 

 
5.237,59 

 
 
 
 

18.000 
Sołectwo 
Puszczew 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Puszczew - etap II 

34.214,45 
34.214,45 

 
11.200 

 
 

23.014,45 

Sołectwo 
Szarlejka 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup usług pozostałych - 2.000) 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Szarlejka - etap II 

28.209,86 
28.209,86 

 
2.000 

 
 

26.209,86 

Sołectwo 
Truskolasy I 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Truskolasy - etap II 

34.601,90 
34.601,90 

 
 

34.601,90 

Sołectwo 
Truskolasy II 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Truskolasy - etap II 

34.601,90 
34.601,90 

 
 

34.601,90 

Sołectwo 
Wręczyca 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 

44.601,90 
44.601,90 
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Wielka I w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup usług pozostałych - utrzymanie placu zabaw) 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka 

 
8.500 

 
 
 

36.101,90 

Sołectwo 
Wręczyca 
Wielka II 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup usług pozostałych - utrzymanie placu zabaw) 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka 

44.601,90 
44.601,90 

 
8.500 

 
 
 

36.101,90 

Sołectwo 
Wydra 

926 
92695 

Kultura fizyczna 
Pozostała działalność 
w tym: 
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowych 
(zakup trzech sztuk zestawów ogrodowych - 897 
zakup trzydziestu krzeseł ogrodowych - 987 
zakup kosiarki - 2.890 
zakupy paliwa, oleju itp. do kosiarki - 296) 
inwestycja: 
- zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - 
kulturalnych w miejscowości Wydra 

16.196,95 
16.196,95 

 
5.070 

 
 
 
 
 
 

11.126,95 

OGÓŁEM 851.255,24 

§ 7. Dochody do odprowadzenia do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego, jak poniżej: 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 236 
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie  

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

236 
236 

DZIAŁ 855 RODZINA 132.439 
Rozdział 85502 

 
 
 
 

Rozdział 85503 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego 
Karta Dużej Rodziny 
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

132.391 
 

132.391 
 

48 
48 

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 - jak w załączniku 
nr 1. 

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak 
w załączniku nr 2. 

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy: 

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych, 

2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków, 
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3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 
nie pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą 
wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym 
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 
rok budżetowy, 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 
o których mowa w pkt 2. 

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym 
samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich 
latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. jak zakres                                
i w szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/215/20 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 

Kwota dotacji 
/ w zł/ 

Dział Rozdział Treść 

podmiotowej przedmiotowej celowej 
1 2 3 4 5 6 
Jednostki sektora 

finansów publicznych 
Nazwa jednostki    

010 01009 Spółki wodne 0 0 20.000 
801 80113 Gmina Kłobuck 0 0 20.000 
851 85158 Starostwo Powiatowe 

Kłobuck 
0 0 6.000 

921 92109 GOK we Wręczycy 
Wielkiej 

1.975.000 0 0 

926 92605 Starostwo Powiatowe 
Kłobuck 

0 0 3.000 

  Razem 1.975.000 0 49.000 

Jednostki nienależące 
do sektora finansów 

publicznych 

Zadania    

754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 
Czarna Wieś 

(dofinansowanie zakupu 
samochodu ratowniczo - 

gaśniczego) 

0 0 300.000 

801 80101 Dotowanie Szkół w 
Bieżeniu i Grodzisku 

1.185.000 0 0 

801 80103 Dotowanie Oddziału 
Przedszkolnego w Bieżeniu 

250.000 0 0 

851 85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

20.000 0 0 

921 92195 Zadania w zakresie kultury 0 0 20.000 
926 92605 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej  
0 0 200.000 

  Razem 1.455.000 0 520.000 
Ogółem  3.430.000 0 569.000 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/215/20 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2021 rok 

Wydatki razem, w tym: 
Jednostka organizacyjna Dział Rozdział Dochody  bieżące majątkowe 

1. Szkoły podstawowe 801 80101 73.000 73.000 73.000 0 
w tym:       
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem   15.000 15.000 15.000 0 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach   5.000 5.000 5.000 0 
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei   10.000 10.000 10.000 0 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach   15.000 15.000 15.000 0 
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach   8.000 8.000 8.000 0 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we wręczycy Wielkiej   20.000 20.000 20.000 0 
2. Stołówki szkolne i przedszkolne 801 80148 1.060.000 1.060.000 1.060.000 0 
w tym:       
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach   70.000 70.000 70.000 0 
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei   140.000 140.000 140.000 0 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach   140.000 140.000 140.000 0 
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach   130.000 130.000 130.000 0 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we wręczycy Wielkiej   150.000 150.000 150.000 0 
Przedszkole w Truskolasach   140.000 140.000 140.000 0 
Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Węglowicach   100.000 100.000 100.000 0 
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy 
Wielkiej 

  190.000 190.000 190.000 0 

Ogółem 1.133.000 1.133.000 1.133.000 0 
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UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej

Gminy Wręczyca Wielka

na 2021rok

Budżet gminy na 2021 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie
szacunków dochodów i wydatków według stanu na 30.09.2020 r.

Przy opracowaniu budżetu na 2021 rok uwzględniono również informacje uzyskane od Ministra Finansów
(projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok wraz z planowanymi dochodami z tytułu udziału
gminy w PIT na 2021 r. - pismo ST3.4750.30.2020).

W budżecie na 2021 rok uwzględnione zostały wskaźniki dotacji celowych na 2021 r. przekazane przez
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października
2020 r. oraz kwota przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji
stałego rejestru wyborców (pismo DCZ-3113-3/20 z dnia 20 października 2020 r. KBW Delegatura w Częstochowie).
Wpływy z podatków gminnych określono na podstawie obowiązujących stawek.

Budżet na 2021 rok określony został po stronie dochodów kwotą 86.629.147,99 zł tj. 94,95 % w stosunku do
planu na 30.09.2020 r.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody z wpływów z dzierżawy obwodów
łowieckich tzw. “tenuta”, zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2018-2027 ze
Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi 2.400 zł. Zaplanowano również zwrot podatku VAT za
2020 r. w kwocie 50.000 zł. W dziale 010 zaplanowano też wpływ środków zewnętrznych (1.140.994 zł) jako
refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Hutka - etap I (1.140.994,00 zł z PROW - umowa Nr 00122-65150-UM1200027/17 z 30.11.2017 r.).
Prace budowlane, w przypadku ww. zadania zostały zakończone. Ww. środki zaplanowano na 2021 rok, ponieważ w
dniu dzisiejszym wiadomo już, że nie wpłyną one w 2020 roku.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z
wpływów za pobór wody w kwocie 2.443.515 zł oraz 16.000 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) jako
zwrot podatku VAT za 2020 r. dokonany w 2021 r. i kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania
rachunków za wodę przez odbiorców.

W dziale 600 - transport i łączność - zaplanowano kwotę 409.935 zł, którą gmina Wręczyca Wielka otrzyma
(zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00183-65151 - UM1200230/18 z 20 lutego 2020 roku) na przebudowę
drogi gminnej ul. Strażackiej w miejscowości Wręczyca Wielka w celu poprawy warunków życia i dostępności do
sieci komunikacyjnej.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody z tytułu:

-  wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17.125 zł,

- czynszów w kwocie 208.500 zł, w tym:
1.blok awaryjny 42.000
2.stare bloki 99.040
3.czynsze z byłych domów nauczycieli 13.650
4.weterynaria 18.500
5.agronomówki 8.480
6.pozostałe 6.150
7.mienie komunalne 20.680

Wpływy z najmu i dzierżawy są zaplanowane na poziomie z roku 2020. Ww. wpływy miały wzrosnąć w 2020 r. o
około 25%. Wynikało to z faktu podjęcia decyzji o urealnieniu wysokości czynszów. Koszty jakie gmina ponosi na
utrzymanie mieszkań komunalnych są bardzo wysokie w stosunku do pobieranych opłat. Niestety w obecnej sytuacji,
ze względu na stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2, gmina była zmuszona do
zaprzestania działań zmierzających do urealnienia ww. wpływów.
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- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 250.000 zł. Gmina planuje uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań
komunalnych oraz sprzedaży działek posiadanych w Grodzisku i działki w Truskolasach (uchwała o jej sprzedaży
została podjęta w 2020 roku).
W 2019 roku na Komisjach Rady Gminy zapadła decyzja o sprzedaży wszystkich budynków mieszkalnych, jak i
lokali mieszkalnych w możliwie jak najkrótszym czasie. Miało to nastąpić jak najszybciej, możliwie w przeciągu
jednego roku. Trudno byłoby zrealizować dochody ze sprzedaży majątku w 2020 roku, bo sytuacja na rynku
nieruchomości wydaje się dzisiaj bardzo niepewna, stąd planuje się, że do sprzedaży ww. majątku dojdzie w okresie
najbliższych pięciu lat (2021-2025).
- w dziale 700 zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszów w kwocie
1.000 zł oraz zwrot kosztów poniesionych przez Gminę na dokonanie rozgraniczeń nieruchomości w wysokości
20.000 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie 88.671 zł na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W dziale tym
zaplanowano również kwotę zwrotu podatku VAT za 2020 r. w 2021 r. w wysokości 1.000 zł oraz dochody z
wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.600 zł z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej w wysokości 3.742 zł.

W dziale 752 – obrona narodowa – ujęto dochody z tytułu dotacji celowej na szkolenie obronne
administracji publicznej w kwocie 400 zł zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2021 r. przez
Wojewodę Śląskiego.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały) 16.952.479
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały) 20.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) 4.240.000
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) 2.950.000
-wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych) 410.000
- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych) 11.200
- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) 15.200
- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych) 164.400
-wpływy z  podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) 432.000
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych) 10.000
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 5.000
opłacany w formie karty podatkowej
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 45.000
- wpływy z opłaty skarbowej 55.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 495.240
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
(renta planistyczna – 40.000,
opłata adiacencka dotycząca infrastruktury wod. kan.– 239.000,
opłata adiacencka przy podziale nieruchomości - 180.000,
opłata za zajęcie pasa drogowego – 36.240)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) 600.000
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) 1.500
W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w
kwocie 35.000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie
9.000,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł.

Gmina Wręczyca Wielka otrzymała w październiku pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr
ST3.4750.30.2020 z informacjami dotyczącymi środków jakie otrzyma z budżetu państwa. I tak planowane dochody
z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. są planowane w wysokości 16.952.479,00 zł tj. o 559.457,00 zł mniej niż na
2020 r..
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Nie planuje się zmian stawek podatkowych w związku z powyższym ich wpływ w 2021 roku będzie na poziomie
2020 r.

W dziale 758 – różne rozliczenia – zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów zaplanowano
dochody z tytułu subwencji.
Kwota subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 20.526.709 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15.556.072
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.970.637

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów, część wyrównawcza subwencji wyniesie 4.970.637 zł tj. o
712.147 zł mniej niż w 2020 r. Natomiast subwencja oświatowa wzrośnie o 916.631 zł do kwoty 15.556.072 zł.

Oprócz tego zaplanowano dochody z odsetek uzyskanych z lokat na rachunku bankowym w wysokości 1.500 zł.

W dziale 801 – zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów jako zwrot kosztów dotacji
(zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) przekazanej
przez Gminę Wręczyca Wielka na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy a uczęszczające do oddziałów
przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w kwocie 40.000 zł
oraz 15.300 zł z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego (0,3%).
W dziale 801 zaplanowano również dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.
Środki dotyczą realizacji projektów:
- 35.604,32 zł „Zintegrowane nauczanie przedmiotowojęzykowe oraz nowoczesne technologie kluczem do lepszej
przyszłości uczniów" zgodnie z umową 2018-1PL01*KA101-047941 z 2018 r. realizowany przez Szkołę
Podstawową w Truskolasach,
- 13.825,96 zł w ramach projektu z jednym beneficjentem Programu ERASMUS + 1 „Jedlo je to, čo máme společné"
zgodnie z umową 2019-1-SK01-KA229-060764_3 realizowany przez Szkołę Podstawową w Truskolasach,
- 31.364,71 zł "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji" zgodnie z umową POWERSE 2019-1-PL01-KA101-
061961 z 2019 r. realizowany przez Szkołę Podstawową w Truskolasach.

W dziale 851 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zgodnie z przekazanymi wskaźnikami
przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zaplanowano dotację w wysokości 335 zł na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składkę na
ubezpieczenie zdrowotne na ucznia ze szkoły w miejscowości Borowe.

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości 880.104 zł
zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym: na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.600 zł, a na
realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 877.504 zł.
W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci wpływy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
(10.500 zł) z tytułu nienależnie pobranych zasiłków. Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 40.404
zł. Do wpływów z usług zaliczono również kwotę 12.664 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziny za pobyt
pensjonariuszy w DPS.

W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki na realizację zadania
"W zdrowym ciele dobry pomysł" w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.08.03.02-24-052E/19-00 z 08.10.2020 r. w wysokości 122.034 zł.

W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano kwotę 500 zł z tytułu wpływów z
rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości 25.227.202 zł
zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym 17.549.167 zł na
realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).
W dziale 855 zaplanowano również dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (27.700 zł) z tytułu
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie 8.151.000,00 zł,
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w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (35.000 zł), wpływu z usług (opłata za ścieki - 1.180.000 zł)
zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (2.000 zł), zwrotu podatku
VAT za 2020 rok (20.000 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (10.000 zł) i pozostałych
odsetek (4.000 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.900.000 zł).
Gmina przyjęła znaczny wzrost dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina jest w
trakcie przetargu związanego z wyłonieniem wykonawców, którzy będą odbierać od naszych mieszkańców odpady.
Przewidujemy, że wzrosną koszty wywozu i zagospodarowania odpadów. Ponieważ system powinien się
samofinansować, przewidujemy kolejną podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Jeśli okaże się, że tak nie
będzie, plan po stronie dochodów i wydatków zostanie odpowiednio zmniejszony.

Budżet na 2021 rok po stronie wydatków określony został kwotą 86.318.308,06 zł w tym:
- wydatki bieżące 83.605.927,41 zł co stanowi 96,86 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 2.712.380,65 zł tj. 3,14 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących na 2021 rok wyodrębnić można:
1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 51.827.337,24 zł,
- z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.025.343 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.801.994,24 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.699.000 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.536.262 zł;
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi -
443.328,17 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.100.000 zł;

Wydatki jakie zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2021 rok opracowane zostały szacunkowo o
przeprowadzoną kalkulację dochodów, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w oparciu o wykonanie za
9 miesięcy bieżącego roku. Należy nadmienić, że planowane na 2021 rok wydatki majątkowe znacznie spadły w
stosunku do planu na 2020 r.. Wynika to głównie z faktu, że na gminę nałożone zostały liczne obowiązki, których
realizacja wymaga znacznych nakładów finansowych na wydatki bieżące. Państwo nie zapewnia środków na
realizację swoich planów, ani nie rekompensuje utratę dochodów gmin wynikającą z wprowadzonych zmian. Środki
jakimi dysponuje gmina ledwie wystarczają na zabezpieczenie wymaganych wydatków bieżących.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:
a) wydatki bieżące 80.934
b) wydatki majątkowe 127.758,65

W ramach wydatków tego działu planuje się:

-udzielenie dotacji spółce wodnej na melioracje wodne w wysokości 20.000 zł,
-kilka drobnych, choć niezbędnych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 127.758,65 zł,

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w wysokości
8.434 zł,
- wyłapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp. w kwocie 52.500 zł.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na
2021 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:
1. wydatki bieżące 1.216.000
w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe 24.000

Planowane wydatki 2021 roku są niższe od tych ujętych w budżecie na roku 2020, głównie ze względu na
ograniczenie wydatków do niezbędnego minimum z powodu bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej gminy.

W dziale 600 – transport i łączność - w planowanych wydatkach na rok 2021 przewidziano wydatki bieżące,
które stanowią 1.477.560 zł m.in. na  zakup materiałów (m.in. soli, piasku), bieżące utrzymanie dróg, które po
okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów,  opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg
powiatowych i wojewódzkich) oraz lokalny transport zbiorowy (750.000 zł). Gmina szuka rozwiązań na problemy
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komunikacyjne mieszkańców, szczególnie młodzieży dojeżdżającej do szkół, jak i osób starszych. Coraz uboższa
oferta firm komunikacyjnych, wynikająca z nierentowności linii, powoduje, że mieszkańcy mają trudności z
dotarciem do innych miejscowości. Jednocześnie mieszkańcy mają coraz większe wymagania i oczekiwania.
W stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. nastąpił spadek wydatków, m.in. ze względu na przewidziane
niewielkie nakłady na wydatki bieżące, które pokryją tylko niezbędne potrzeby. W dziale 600 przewidziano środki na
niezbędne inwestycje:
- przebudowę drogi gminnej ul. Strażackiej w miejscowości Wręczyca Wielka (dofinansowanej środkami
zewnętrznymi),
- przebudowę ul. Długiej w msc. Wręczyca Mała (m.in. budowa chodnika wraz z odwodnieniem),
- budowę dróg gminnych (środki RFIL),
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości
Golce (FS).

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - zaplanowana kwota stanowi wydatki na :

a) wydatki bieżące 895.600
w tym:

-utrzymanie weterynarii 73.500
- utrzymanie agronomówek 17.000
-byłego domu nauczycieli 59.000
-bloku awaryjnego 129.000
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 492.100

(w tym: kary i odszkodowania - 200.000)
- pozostała działalność (wspólnoty, gabinet fizjoterapii) 125.000

(w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.500,
wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe - 80.000)

b) wydatki majątkowe 296.274,62

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano wydatki związane z:

- planem zagospodarowania przestrzennego 7.000
- utrzymaniem cmentarzy 2.000

Planowane wydatki 2021 roku działu 710 są dużo niższe niż zaplanowane na 2020 rok. W rozdziale 71004
przewidziano bowiem środki tylko na operaty szacunkowe w przypadku naliczania renty planistycznej.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2021 rok to kwota
6.953.646 zł.

Planowane wydatki uwzględniają wydatki:
a)bieżące 6.921.646
- wydatki na zadania zlecone 88.671
-  utrzymanie Rady Gminy 232.000
- utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy 5.607.600

(z tego: wynagrodzenia wraz ze składkami 4.798.600)
- promocja gminy 20.000
-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 697.253
- pozostała działalność 276.122

b)majątkowe 32.000

W dziale 750 rozdziale 75023 - urzędy gmin - zaplanowano niższe wydatki na wynagrodzenia w urzędzie niż w 2020
roku. Wynika to z faktu, że nie trzeba było zagwarantować tylu środków m. in. na odprawy emerytalne dla
pracowników oraz nagrody jubileuszowe co w roku 2020. Nie zaplanowano również podwyżek dla pracowników.

W dziale 750 rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki
wynikające z utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Z dniem 1. stycznia 2017 r. przestał funkcjonować Gminny
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty a księgowością placówek oświatowych zajmuje się powołane od
stycznia 2017 roku ZOPO (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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W dziale 750 rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:
- diety dla sołtysów 84.123
- inkaso dla inkasentów 150.000
-składki członkowskie 40.000
-zakupy 1.999

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców, która zostanie wykorzystana na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

W dziale 752 – obrona narodowa – zaplanowana kwota to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na
szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie 400,00 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki z
przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące 545.703,37

w tym:
- utrzymanie 18 jednostek OSP 466.703,37
(m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia,
usługi remontowe)
- obronę cywilną 4.000
- zarządzanie kryzysowe 75.000

b) wydatki majątkowe 300.000

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich, jak również środki na spłatę oprocentowania od wyemitowanych obligacji
komunalnych i planowanej emisji (1.100.000 zł).

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na
nieprzewidziane wydatki w wysokości 145.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w wysokości 255.000,00 zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na:

Szkoły podstawowe 17.009.062,07
w tym:
a) wydatki bieżące 16.974.460,17
z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 13.163.030
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1.185.000
publicznych jednostek systemu oświaty

b)wydatki majątkowe 34.601,90

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 836.034
w tym:
a) wydatki bieżące 836.034

z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 417.970
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 250.000
jednostki systemu oświaty

Przedszkola 5.001.838
w tym:
a) wydatki bieżące 5.001.838

z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 4.089.138

Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.
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Inne formy wychowania przedszkolnego 2.500
Na zwrot dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do ww. form w innych gminach.

Dowożenie uczniów do szkół 370.000
w tym:
a) wydatki bieżące 370.000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, koszty przeprowadzania szkoleń,
materiały dla pracowników pedagogicznych, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad
pedagogicznych, zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

Stołówki szkolne i przedszkolne 1.761.039
w tym:
a) wydatki bieżące 1.761.039

z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 1.696.463

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

356.680
w tym:
a) wydatki bieżące 356.680

z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 331.750

są to wydatki finansowane przez gminę.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych 1.181.653
w tym:
a) wydatki bieżące 1.181.653

z tego:
- wynagrodzenia wraz ze składkami 1.063.322

Pozostała działalność 158.901
w tym:
a) wydatki bieżące 158.901
wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2021 r. wynosi 15.556.072,00 zł i uwzględnia kwotę bazową, kwotę
uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu budżetu na 2021 r. gmina dołożyła do wydatków
bieżących szkół podstawowych. Środki z subwencji nie pokrywają wydatków na pobory dla nauczycieli, nie
wspominając o pokryciu wydatków na zagwarantowane przez Rząd podwyżki. Potrzeby „oświaty” nie zostaną
zaspokojone, a gmina stanie przed dylematem co zrobić, aby wydatki na oświatę były mniejsze i nie "zjadały"
budżetu.
W budżecie gminy na funkcjonowanie placówek oświatowych, wydatkami na ZOPO i edukacyjną opieką
wychowawczą zarezerwowano kwotę 28.281.122,07 zł tj. 32,76 % wydatków budżetu.

W dziale 851- ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1) zwalczanie narkomanii 10.000
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 290.000
3)składk 335
4)izby wytrzeźwień 6.000

W ramach działu 851 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w kwocie 300.000 zł (dochody 300.000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii
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10.000 zł i zwalczanie alkoholizmu 290.000 zł) oraz kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu
Kłobuckiego, na zabezpieczenie izb wytrzeźwień dla mieszkańców naszego powiatu, w tym naszej gminy.
W dziale tym zaplanowano również wydatki na ubezpieczenie społeczne za ucznia w szkole podstawowej w kwocie
335 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna.
Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.780.232 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 648.740 zł, w rozdziale tym
zaplanowane zostały wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane w całości ze środków gminy).
Zaplanowano na w/w zadanie kwotę w wysokości 28.348 zł,
- 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
39.680 zł (finansowane z dotacji),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 303.777 zł (z dotacji –
135.904 zł),
- dodatki mieszkaniowe 15.800 zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
- zasiłki stałe kwota 461.655 zł (finansowane z dotacji w kwocie 452.255 zł),
- ośrodki pomocy społecznej 2.531.325 zł (dotacje – 190.371 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 603.761 zł (finansowane środkami UG),
-pomoc w zakresie dożywiania 111.894 zł (dotacja - 61.894 zł),
- pozostała działalność 35.252 zł (finansowane środkami UG).
Wzrost planu wydatków w tym dziale jest konsekwencją nakładania na ośrodki pomocy społecznej coraz większej
liczby zadań oraz zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń.

W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 122.034 zł to kwota na realizację zadania
dofinansowanego środkami zewnętrznymi (podpisana umowa) "w zdrowym ciele dobry pomysł".

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz
pomoc materialną dla uczniów,
w tym:
a) wydatki bieżące 845.711
z tego:
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - 818.211
- środki na pomoc dla uczniów - stypendia socjalne 12.500 zł i stypendia motywacyjne Wójta Gminy za osiągnięcia
naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka 15.000 zł.

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.773.704 zł na:
- świadczenie wychowawcze 17.552.867 zł (finansowane przez budżet państwa "500+„ w kwocie 17.549.167 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 7.337.221 zł (dotacja - 6.991.947 zł),
- wspieranie rodziny 743.568 zł (dotacja - 646.040 zł),
- rodziny zastępcze 100.000 zł (środki UG),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 40.048 zł (finansowane w
całości z dotacji).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota 10.048.600 zł przeznaczona
zostanie na:

1. gospodarkę ściekową i ochrona wód 1.742.500
w tym:

a) wydatki bieżące 1.742.500
2. gospodarkę odpadami komunalnymi 6.909.600

w tym:
a) wydatki bieżące 6.909.600

3. oczyszczanie miast i wsi 76.500
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w tym:
a) wydatki bieżące 76.500

4. wydatki związane z oświetleniem ulic 1.230.000
w tym:

a) wydatki bieżące 1.030.000
b) wydatki majątkowe 200.000
(z przeznaczeniem na budowę , rozbudowę i modernizację
oświetlenia ulicznego w gminie wraz z wykonaniem dokumentacji
projektowych)

5. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90.000
w tym:

a) wydatki bieżące 90.000
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 35.000)

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią 2.067.038,85 zł.
Dotacja dla instytucji kultury na 2021 r. zaplanowana została w wysokości 1.975.000 zł z przeznaczeniem na
działalność podstawową. Jest to kwota niższa niż plan na 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju,
niestabilną sytuację finansową, postanowiono jak najbardziej racjonalnie planować wydarzenia (np. noworoczne) i
związane z tym wydatki.
60.718,43 zł (m.in. na zakup energii dla świetlicy wiejskiej, pielęgnację terenu wokół GOK oraz wydatki Funduszu
Sołeckiego).
Pozostała działalność obejmuje kwotę 31.320,42 zł w tym na dotacje na realizację zadań gminy w zakresie kultury
20.000.

W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody –
zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na prace niezbędne do wykonanie przy pomnikach przyrody .

W dziale 926 – kultura fizyczna - w projekcie budżetu gminy na 2021 rok uwzględniono wydatki na zadania
w zakresie kultury fizycznej,
w tym:
a) wydatki bieżące 481.377,21
z tego:

- dotacja na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej 200.000
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na zawody sportowe 3.000

b)wydatki majątkowe 444.585,44
W dziale tym znacznie ograniczono wydatki na realizowane przez stowarzyszenia zadania na podstawie ustawy o
pożytku publicznym i wolontariacie (dotacje dla klubów sportowych).

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ujęto środki na Pracownicze Plany
Kapitałowe.
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W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano przychody w wysokości 890.924,04 zł oraz zabezpieczono środki
finansowe na spłatę rat pożyczek, kredytów i wykup wyemitowanych obligacji w wysokości 1.201.763,97 zł.

Przychody obejmują:

1. kwotę 641.012 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach (dochody uzyskane, a niewykorzystane z RFIL).

2. kwotę 249.912,04 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (są to środki na bieżące,
wieloletnie zadania, które wpłynęły do budżetu w latach poprzednich, ale nie zostały i nie zostaną w 2020 roku
wykorzystane, tylko w 2021):
- 114.438,79 zł dotyczy projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji”,
- 20.284,08 zł dotyczy projektu „Jedlo je to čo máme společné",
- 115.189,17 zł dotyczy projektu "Europa to my".

Rozchody obejmują:

1.WFOŚiGW Katowice - 291.763,97 zł ( spłata pożyczek )
w tym:
-  kwota 87.440,00 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z
terminem spłaty do 15.09.2027 r.
- kwota 118.323,97 zł dotyczy wykonania odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej z terminem spłaty do
15.12.2021 r.
- kwota 86.000,00 zł dotyczy budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe - wymiana rur
azbestowych z terminem spłaty do 15.12.2023 r.

2. BS Kłobuck - 510.000 zł (spłata kredytu)
w tym:
- kwota 510.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i opłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaciągnięty w 2019 r. z terminem spłaty do
20 grudnia 2027 r.

3. BS Sośnicowice - 400.000 zł (spłata kredytu)
w tym:
- kwota 400.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu kredytów i pożyczek, oraz emisji obligacji, zaciągnięty w 2016 r. z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r.

Razem planowane rozchody 2020 r. to kwota 1.201.763,97 zł.
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W stosunku do projektu budżetu z listopada 2020 roku wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono wydatki w dziale oświata (rozdział szkoły podstawowe) o kwotę 150.000,00 zł na wynagrodzeniach i

składkach od nich naliczanych,

- o 150.000,00 zł zwiększono wydatki w dziale administracja (rozdział pozostała działalność) z tytłu wynagrodzeń i

składek od nich naliczanych (inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków),

- kwotę 20.000,00 zł w dziale oświata (rozdział dowożenie uczniów do szkół) przeznaczono na dotację dla Gminy

Kłobuck zamiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
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