
Zarządzenie nr Or.0050.61.2013 

Wójta Gminy Walce 

z dnia 22 października 2013 r. 
 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2013 rok 
 
 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 257 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 187.084,76 zł – zgodnie z załącznikiem nr 

1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 187.084,76 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  

w 2013 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniej-

szego zarządzenia. 

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  

w 2013 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniej-

szego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce. 
 

§ 3 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                  WÓJT GMINY WALCE 
 
                                                                /-/mgr Bernard Kubata 

 

 



Załącznik nr 1 

  do zarządzenia nr Or.0050.61.2013 

Wójta Gminy Walce 

z dnia 22.10.2013 r. 
 

DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE 
NA 2013 ROK 

 

 

w złotych 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie 
Zmniejszenie  

dochodów 
Zwiększenie 
dochodów 

DOCHODY BIEŻĄCE 0 187 084,76 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

010   Rolnictwo i łowiectwo 0 143 215,76 

 

01095  Pozostała działalność 0 143 215,76 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 0 143 215,76 

852   Pomoc społeczna 0 28 789 

 

85213  

Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne opłacane za osoby pobie-

rające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

410 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 0 410 

85214  

Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe 

 

 

0 

 

 

17 500 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 0 17 500 

85216  Zasiłki stałe 0 7 450 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 0 7 450 



 

 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 0 2 186 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 0 2 186 

85295  Pozostała działalność 0 1 243 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 0 1 243 

854   
Edukacyjna opieka wycho-
wawcza 

 
0 

 
15 080 

 

85415  Pomoc materialna dla uczniów 0 15 080 

 

2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 0 14 712 

2040 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

gmin z zakresu edukacyjnej opieki wy-

chowawczej finansowanych w całości 

przez budżet państwa w ramach pro-

gramów rządowych 0 368 

Razem dochody 0 187 084,76 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Ogółem zwiększenie dochodów 187 084,76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

  do zarządzenia nr Or.0050.61.2013 

Wójta Gminy Walce 

z dnia 22.10.2013 r. 
 

WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE 
NA 2013 ROK 

 

 w złotych 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Zmniejszenie  

wydatków  
Zwiększenie 
wydatków  

WYDATKI BIEŻĄCE 0 187 084,76 
010  Rolnictwo i łowiectwo 0 143 215,76 

 

01095 Pozostała działalność 0 143 215,76 

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0 143 215,76 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 1 590,21 

wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

 

0 

 

141 625,55 

852  Pomoc społeczna 0 28 789 

 
 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, nie-

które świadczenia rodzinne oraz za oso-

by uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

410 

 
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0 410 

wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 

 

0 

 

410 

85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 

0 

 

17 500 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 17 500 

85216 Zasiłki stałe 0 7 450 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 7 450 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 2 186 

 
wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0 2 186 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 2 186 

85295 Pozostała działalność 0 1 243 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 243 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 0 15 080 

 
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 15 080 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 15 080 

Razem wydatki 0 187 084,76 

Ogółem zwiększenie wydatków 187 084,76 
 

 



         DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
                    I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU

w złotych

010 Rolnictwo i łowiectwo 356 195,43

01095 Pozostała działalność 356 195,43

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami

356 195,43

750 Administracja publiczna 57 680,00

75011 Urzędy wojewódzkie 57 680,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami

57 680,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa
1 006,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa

1 006,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami

1 006,00

752 Obrona narodowa 800,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami

800,00

852 Pomoc społeczna 668 514,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

661 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami

661 000,00

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

1 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami

1 000,00

85295 Pozostała działalność 6 514,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin) ustawami

6 514,00

1 084 195,43RAZEM

Załącznik nr 3                                                                                                                  
do zarządzenia nr Or.0050.61.2013                                                                                
Wójta Gminy Walce                                                                                                         
z dnia 22.10.2013 r.                                                                                                         

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota



w złotych

w tym:

010 Rolnictwo i łowiectwo 356 195,43 356 195,43 356 195,43 4 506,38 351 689,05

010 01095 Pozostała działalność 356 195,43 356 195,43 356 195,43 4 506,38 351 689,05

750 Administracja publiczna 57 680,00 57 680,00 57 680,00 57 680,00

750 75011 Urzędy wojewódzkie 57 680,00 57 680,00 57 680,00 57 680,00

751

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa

1 006,00 1 006,00 1 006,00 1 006,00

751 75101

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
1 006,00 1 006,00 1 006,00 1 006,00

752 Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 800,00

752 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 800,00

852 Pomoc społeczna 668 514,00 668 514,00 28 796,42 27 796,42 1 000,00 639 717,58

852 85212

Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

661 000,00 661 000,00 27 601,00 27 601,00 633 399,00

852 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

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

852 85295 Pozostała działalność 6 514,00 6 514,00 195,42 195,42 6 318,58

1 084 195,43 1 084 195,43 444 477,85 89 982,80 354 495,05 639 717,58RAZEM

Zakup i objęcie 

akcji i udziałów 

oraz wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

Wynagrodzenia          

i składki od nich 

naliczane

Wydatki 

związane z 

realizacją ich 

statutowych 

zadań

na programy 

finansowane z 

udziałem 

środków, o 

których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3

Załącznik nr 4                                                                                                                                                                                          

do zarządzenia nr Or.0050.61.2013                                                                                                                                                                       

Wójta Gminy Walce                                                                                                                                                                                       

z dnia 22.10.2013 r.                                                                                                                                                                                    

               WYDATKI  ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU

Dział Rozdział
Inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

z tego:z tego:

Obsługa 

długu

Wypłaty z 

tytułu 

poręczeń i 

gwarancji

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki 

majątkowe

z tego:

Dotacje na 

zadania 

bieżące

Świadczenia 

na rzecz osób 

fizycznych

Wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem 

środków, o 

których mowa 

w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

Wydatki 

bieżące
Wydatki 

jednostek 

budżetowych


