
ZARZĄDZENIE NR 34/2018
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy za 2018 rok

Na podstawie  art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 185.711,69 zł z przeznaczeniem na:

1) 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 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie jego zwrotu - 175.894,69 zł. Zwiększenia dotacji dokonano na podstawie 
decyzji z dnia 18.04.2018 r. znak: F-VI.3111.1.55.2018 Wojewody Podkarpackiego,

2) 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 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poprzez sprawowanie 
opieki oraz na obsługę tego zadania - 9.817,00 zł. Zwiększenia dotacji dokonano na podstawie decyzji 
z dnia 18.04.2018 r. znak: F-VI.3111.1.58.2018 Wojewody Podkarpackiego.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 189.145,69 zł z przeznaczeniem na:

1) rolnictwo i łowiectwo - 175.894,69 zł,

2) gospodarka mieszkaniowa - 434,00 zł,

3) administracja publiczna - 3.000,00 zł,

4) pomoc społeczna - 9.817,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.434,00 zł , w tym z następujących źródeł:

1) gospodarka mieszkaniowa - 434,00 zł,

2) administracja publiczna - 3.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa 
Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2018

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie dochodów

Dział Rozdział § Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ Kwota
w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 175.894,69
01095 Pozostała działalność 175.894,69

2010

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 175.894,69

852 Pomoc społeczna 9.817,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 9.817,00

2010

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 9.817,00

Razem: 185.711,69
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2018

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenie wydatków

Dział Rozdział § Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ Kwota
w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 175.894,69
01095 Pozostała działalność 175.894,69

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.211,07
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 208,18
4120 Składki na Fundusz Pracy 29,67
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00
4430 Różne opłaty i składki 172.445,77

700 Gospodarka mieszkaniowa 434,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 434,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 434,00
- dokumentacja na budowę zbiorników rekreacyjnych 
w Wielkich Oczach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 
434,00 zł

750 Administracja publiczna 3.000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 3.000,00

852 Pomoc społeczna 9.817,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 9.817,00

3110 Świadczenia społeczne (zadanie zlecone) 9.669,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone) 147,26

Razem: 189.145,69

Zmniejszenie wydatków

Dział Rozdział § Nazwa /działu, rozdziału, paragrafu/ Kwota
w zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 434,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 434,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 434,00
750 Administracja publiczna 3.000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00

Razem: 3.434,00
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