
 
 

UCHWAŁA NR XXII/119/20 
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 wynosi: 

1. Plan dochodów budżetu wynosi 24.630.601,96 zł w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 23.058.834,30 zł 

2) dochody majątkowe w kwocie 1.571.767,66 zł 

2. Plan wydatków budżetu wynosi 24.666.042,78 zł w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 22.857.640,71 zł 

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.808.402,07 zł 

3. Plan przychodów budżetu wynosi 13.203.037,59 zł  

4. Plan rozchodów wynosi 13.167.596,77 zł 

5. Deficyt budżetu wynosi  35.440,82 zł 

§ 4. Załącznik nr 2a do uchwały XIV/88/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.01.2020 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały XIV/88/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.01.2020 r., w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Andrzej Hawran

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 października 2020 r.
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PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

SOŁECTWO

PRZYPADAJĄCA

WNIOSKO-

WANA

Bielany 13 978,50 13 978,50

Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, 

oleju ,części do kosiarki 500,00 926-92695-4210
Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli - zakup wyposażenia, ,sprzętu, 

ubrań bojowych - wspólne przedsięwzięcie 

dla OSP B.Wlk. 300,00 754-75412-4210
Utrzymanie gminnych obiektów-zakup 

sprzętu RTV, AGD, mebli, pozostałych 

akcesorii do świetlicy 10 278,50 921-92109-4210
Utrzymanie gminnych obiektów- usługa 

przyłącza energetycznego, uzbrojenie 

skrzynki i przeprowadzenie inwentaryzacji 

powykonawczej (świetlica) 2 500,00 921-92109-4300

Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia -

wspólne przedsięwzięcie 300,00 851-85121-4210

Kultura fizyczna i turystyka- przegląd 

urządzeń na placu zabaw  100,00 926-92695-4300

Biernatki 16 259,71 16 259,71

Promocja gminy zakup materiałów  

(wyplatanie palmy - warsztaty, organizacja 

dożynek, wieniec, stoisko - warsztaty) 0,00 921-92195§4210

Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo 

oraz części do kosiarki) 500,00 926-92695§4210

Kultura fizyczna i turystyka – przegląd 

urzadzeń na placu zabaw 100,00 926-92695§4300
Kultura fizyczna i turystyka -  organ. imprezy 

kulturalno-sportowej -wynajem animatora, 

dmuchąńca 0,00 921-92195-4300

Kultura fizyczna i turystyka organ. imprezy 

kulturalno-sportowej-zakupy 0,00 921-92195-4210

Promocja sołectwa-zakup nagród-warsztaty 

świąteczne 1 500,00 921-92195-4190

Utzrymanie gminnych obiektów - zakup 

kontenera magazynowego 4 305,00 926-92695-4210 -195,00
Utrzymanie gminnych obiektów – 

doposażenie świetlicy-zakup meble,sprzęt 

AGD,naczynia,środki czystości,materiały do 

uzupełnienia ubytków w świetlicy 9 854,71 921-92109-4210 195,00

Budziszów Mały 17 473,12 17 473,12

Utrzym. gminnych obiektow -zakup wiaty 

przystankowej oraz materiałów do montażu 3 000,00 600-60095-4210
Zieleń gminna i zadrzewienia -olej, paliwo  

części do kosiarki, donic, kwiatow, oprysku, 

kamienia 1 100,00 926-92695-4210
Kultura fizyczna i turystyka – zakup urządzeń 

zabawowych i materiałów do odnowienia 

urządzeń . 3 700,00 926-92695-4210
Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli - zakup ubrań 

bojowych,sprzętu,wyposażenia dla OSP 

B.W.(wspólne przedsięwzięcie ) 1 000,00 754-75412-4210

Kultura fizyczna i turystyka zakup 

pomieszczenia gospodarczego z montażem 3 000,00 926-92695-4300

Kultura fiz. i turystyka zakup stołów, ławek 

biesiadnych 1 900,00 926-92695-4210

Kulura fizyczna i turystyka - zakup 

materiałów budowlanych pod pomieszczenie 

gospodarcze 2 373,12 926-92695-4210

Utrzymanie gminnych obiektów - montaż 

wiaty i usługa transportu 1 400,00 600-60095-4300

Budziszów Wlk. 38 683,55 38 683,55 Kultura fiz. i turystyka -przegląd placu 200,00 926-92695-4300

Ochrona Zdrowia-zakup wyposażenia B.Wlk. 1 000,00 851-85121-4210

Utrzymanie gminnych obiektów zakup i 

usługa - malowanie 2 przystanów 1 500,00 600-60095-4300

Promocja Gminy - zakup mater. na warsztaty 

wielkanocne, organ. dożynek 1 441,00 921-92195-4210

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Wądroże 

Wielkie z dnia 30.09.2020 r.  

KWOTA

NAZWA ZADANIA DO REALIZACJI KWOTA

KLASYFIKACJA 

BUDŻETOWA ZMIANY
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Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo 

oraz części do kosiarki,odżywki, 

kwiaty,opryski itp.) 3 000,00 926-92695-4210

Promocja sołectwa-zakupy na warsztaty 

bożonarodzeniowe 0,00 921-92195-4210 -1000,00
Utrzym. gminnych obiektów-usługa koszenia 

terenu gminnego ( świetlica, 2 place zabaw, 

skwery gminne ) 0,00 926-92695-4300 -5000,00
Utrzym. gminnych obiektów- koszenie terenu 

gminnego ( świetlica, 2 place zabaw, skwery 

gminne ) 5 000,00 926-92695-4170 5000,00
Kultura fiz i turystyka -usługa wertykulacji 

boiska sportowego 3 000,00 926-92601-4300
Porzadek publiczny i bezp. obywat. zakup 

ubrań bojowych, sprzętu,wyposazenia OSP 

B.W. ( wspólne przeds.) 5 400,00 754-75412-4210

Promocja gminy- zakup strojów dla zespołu 

„Cichowodzianie” 6 000,00 921-92195-4210

Kultura fiz i turystyka-zakup ogrodzenia na 

plac zabaw -osiedle 9 142,55 926-92695-4210 3000,00
Kultura fizyczna i turystyka - zakup ziemi, 

piasku i kamieni na działkę rekreacyjno 

sportową 1 000,00 926-92695-4210
Kultura fizyczna i turystyka - usługa 

transportu piasku na działkę rekreacyjno 

sportową 2 000,00 926-92695-4300

Kultura fiz i turystyka – zakupy na rozgr. 

sport. 0,00 921-92195-4210 -2000,00

Gądków 15 871,42 15 871,42

Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo , 

części do kosiarki, kwiatów,oprysku,traktorka 

) 10 935,54 926-92695-4210 -364,46
Kultura fiz i turystyka -zakup bramek,siatek 

do piłki nożnej i siatkowej. 2 577,00 926-92695-4210 -1123,00
Kultura fiz i turystyka  przegląd urzadzeń       

na placu zabaw oraz usługa koszenia trawy 100,00 926-92695-4300 -700,00
Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli – zakup ubrań bojowych, sprzętu i 

wyposażenia oraz materialów na remont 

remizy OSP Granowice 1 000,00 754-75412-4210 1000,00
Utrzymanie gminnych obiektów zakup 

środków czystości, warnika i farby do 

świetlicy. 1 258,88 921-92109-4210 1187,46

Granowice 21 841,40 21 841,40

Zieleń gminna i zadrzewienia – zakup 

oleju,paliwa,kwiatów narzędzi itp.. 0,00 926-92695§4210 -1500,00
Utrzymanie gminnych obiektów - zakup 

naczyń oraz materiałów na zadaszenie wejścia 

do świetlicy wiejskiej. 0,00 921-92109-4210 -3741,40
Utrzymanie dróg gminnych-zakup kruszywa 

na uzupelnienie ubytków na drogi gminne w 

sołectwie. 0,00 600-60016-4210 -3000,00
Kultura fiz i turystyka zakup strojów sport., 

sprzętu dla LKS Granowice 3 500,00 926-92601-4210

Kultura fiz i turystyka- usługa wertykulacji 

boiska sport. 3 000,00 926-92601-4300

Kultura fiz i turysyka- przeglad urządzeń 

zabawowych na placu zabaw 100,00 926-92695-4300
Utrzymanie gminnych obiektów - remont 

schodów i zadaszenia przy wejściu do 

świetlicy wiejskiej 8 241,40 921-92109-4270 8241,40
Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli – zakup ubrań bojowych, sprzętu i 

wyposażenia oraz materialów na remont 

remizy OSP Granowice 7 000,00 754-75412-4210

Jenków 17 667,27 17 667,27

Kultura fiz i turystyka  przegląd urzadzeń       

na placu zabaw - 100,00 926-92695-4300

 Promocja Gminy -warsztaty organizacja 

dozynek 0,00 921-92195-4210 -2000,00

Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo )  200,00 926-92695-4210
Ochrona zdrowia zakup wyposażenia do 

ośrodka zdrowia B.Wlk. (wspólne 

przedsięwzięcie) 500,00 851-85121-4210
Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli –zakup ubrań 

bojowych,sprzetu,wyposażenia OSP B.Wlk. 500,00 754-75412-4210

Utrzym. gminnych obiektów -rozbudowa 

świetlicy 16 367,27 921-92109-6050 2000,00
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Kosiska 16 842,15 16 842,15

Porzadek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli zakup ubrań bojowych, 

sprzętu,wyposażenia dla OSP B.W. (.wspólne 

przedsięwzięcie ) 1 000,00 754-75412-4210

Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia 

B.Wlk.  - wspólne przedsięwzięcie 842,15 851-85121-4210

Kultura fiz i turystyka zakup urządzeń 

zabawowych   na plac zabaw 15 000,00 926-92695-4210

Kępy 15 725,81 15 725,81

Utrzym. gminnych obiektów-zakup sprzętu 

AGD,RTV,mebli,butli gazowej,naczyń itp.. 6 325,81 921-92109-4210

Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo 

,części do kosiarki,ziemi,narzędzi )  1 000,00 926-92695-4210
Utrzymanie gminnych obieków- zakup mat. 

budowl. , elektrycznych do remontu świetlicy 

oraz zakup materiałów i wyposażenia do 

świetlicy. 7 400,00 921-92109-4210 5400,00

Kultura fizyczna i turystyka - zakup 

materiałów na budowę altanki 0,00 926-92695-4210 -5400,00

Kulura fizyczna i turystyka - wynajem 

koparki do przygotowania terenu pod budowę 

altanki 1 000,00 926-92695-4300

Mierczyce 41 110,38 41 110,38

Utrzymanie gminnych obiektow – remont 

świetlicy 19 110,38 921-92109-4270

Kultura fiz i turystyka – usługa koszenia 

trawy na boisku sportowym 1 000,00 921-92195-4300

Kultura fizyczna i turystyka - zakup 

materiałów do budowy altanki 10 000,00 926-92695-6050
Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli - zakup umundurowania dla OSP 

Mierczyce 5 866,93 754-75412-4210

Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli -rozbudowa zaplecza remizy 

Mierczyce( opracowanie dokumentacji,zakup 

materiałów budowlanych i elektrycznych) 5 133,07 754-75412-6060

Pawłowice 

Wielkie 16 550,93 16 550,93

 Zieleń gminna - paliwo i środki ochrony 

roślin,donice,kwiaty ziemia  ,itp. 1 350,93 926-92695-4210
Rozwój terenów użyteczności publicznej w 

sołectwie - ogrodzenie terenu gminnego 

zakup i montaż 9 000,00 926-92695-6050

Kultura fiz i turystyka  -przegląd urządzeń na 

placu zabaw. 100,00 926-92695-4300

Ochrona zdrowia – zakup wyposażenia   

W.W wspólne przedsięwzięcie. 500,00 851-85121-4210
Zieleń gminna - zakup farb oraz innych 

narzędzi celem odnowienia urządzeń 

zabawowych na placu zabaw. 1 500,00 926-92695-4210
Zieleń gminna - zakup kosiarki i innych 

narzędzi celem utrzymania odpowiedniego 

stanu gminnych obiektów. 2 700,00 926-92695-4210

Postolice 18 152,63 18 152,63

Porządek publiczny i bezpieczeństwo  

obywateli -zakup ubrań 

bojowych,sprzętu,wyposazenia OSP 

B.W./wspólne przedsięwziecie/ 1 000,00 754-75412-4210
Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup 

donic,ziemi,paliwa,iglaków,części do 

kosiarki,kamienia itp. 5 500,00 926-92695-4210

Kultura fiz i turystyka  rozgrywki sportowe- 

wynajem animatora 0,00 921-92195-4300 -2500,00
Kuttura fiz i turystyka -rozgrywki sportowe 

zakupy 0,00 921-92195-4210 -300,00
Kultura fiz i turystyka  rozgrywki sportowe 

nagrody 0,00 921-92195-4190 -200,00
Kultura fiz i turystyka  -zakup farb i mat 

budowl. do odnowienia altany i urzadzeń 

zabawowych na placu zabaw. 0,00 926-92695-4210 -1800,00
Kultura fiz i turystyka  -zakup urządzeń 

zabawowych na plac zabaw. 0,00 926-92695-4210 -2000,00

Kultura fiz i turystyka-zakup lamp solarnych 11 652,63 926-92695-4210 6800,00

Porządek publiczny i bezp. obywat. zakup 

ubrań bojowych, sprzętu,wyposazenia OSP 

W.Wlk. 700 zł, OSP Mierczyce 700 zł - 

wspólne przeds.) 1 400,00 754-75412-4210

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 5804



Rąbienice 11 600,21 11 600,21

Zieleń gminna i zadrzewienia 

paliwo,olej,kwiaty,części do 

kosiarki,kamienia itp. 8 000,21 926-92695-4210

Ochrona zdrowia-zakup wyposażenia B.Wlk. 

(wspólne przedsięwzięcie) 500,00 851-85121-4210
Porządek publiczy i bezpieczeństwo 

obywateli zakup ubrań 

bojowych,sprzętu,wyposażenia dla OSP B.W 

(wspólne przedsięwzięcie). 500,00 754-75412-4210

Kultura fiz i turystyka  -przegląd urządzeń na 

placu zabaw. 100,00 926-92695-4300

Utrzym. gminnych obiektów – zakup barier 

oraz materiałów do montażu /staw/ 2 500,00 010-01095-4210

Skała 17 424,59 17 424,59

Utrzym. gminnych obiektów – zakup 

materiałów na remont świetlicy 17 000,00 921-92109-6060

Zieleń gminna i zadrzewienia paliwo,olej, 

,części do kosiarki,opryski itp. 424,59 926-92695-4210

Sobolew 14 027,04 14 027,04

Kultura fiz. i Turystyka -zakup materiałów-

wyłożenie podłoża pod altankę 2 500,00 926-92695-4210

Kultura fiz. i turystyka  usługa wykonania-

wyłożenia  podłoża pod altanę  1 500,00 926-92695-4300
Porządek Publiczny i bezp. obywat. Zakup 

ubrań bojowych, sprzętu,wyposazenia OSP 

B.W. ( wspólne przeds.) 1 000,00 754-75412-4210

Kultura fiz i turystyka  -przegląd urządzeń na 

placu zabaw. 100,00 926-92695-4300

Kultura fiz i turystyka  zakup urządzeń 

zabawowych na plac zabaw. 4 000,00 926-92695-4210

Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo, 

części do kosiarki, opryski 1 500,00 926-92695-4210

Utrzym.gminnych obiektów -zakup środków 

czystości 3 427,04 921-92109-4210

Wadroże Małe 19 705,80 19 705,80

Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli zakup ubrań bojowych, 

sprzętu,wyposażenia dla OSP W.W (wspólne 

przedsięwzięcie ) 2 000,00 754-75412-4210

Utrzymanie gminnych obiektów- zakup 

środków czystości ,żarówek,żyrandola itp. 6 000,00 921-92109-4210

Utrzym gminnych obiektów-usługa remont 

świetlicy 4 000,00 921-92109-4300 500,00
Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, 

paliwo,części do kosiarki )  1 800,00 921-92195-4210

Promocja sołectwa- zakupy na warsztaty 

bożonarodzeniowe 1 405,80 921-92195-4210

Promocja sołectwa-wynajem animatora 

warsztaty bożonarodzeniowe 0,00 921-92195-4300 -1000,00
Utrzym. gminnych dróg–transport   kruszywa 

na uzupełnienie ubytków dróg gminnych w 

obrębie sołectwa. 1 500,00 600-60016-4300 500,00
Utrzym gminnych obiektów- zakup pieca do 

świetlicy 3 000,00 921-92109-4210

Wądroże 

Wielkie 42 663,54 42 663,54

Utrzym. gminnych obiektów-zakup środków 

czystosci,naczyń,termosów 

,obrusów,art.dekoracyjnych 11 000,00 921-92109-4210

Promocja Gminy – organizacja dożynek 0,00 921-92195-4210 -3000,00
Utrzymanie gminnych obiektów - usługi 

związane z remontem i zachowaniem 

porządku na świetlicy 0,00 921-92109-4300 -8000,00
Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli -zakup ubrań bojowych, sprzętu i 

innego wyposażenia dla OSP W.Wlk. 16 000,00 754-75412-4210 8000,00
Kultura fiz i turystyka  - usługa remontu 

altany -plac zabaw 0,00 926-92695-4300 -5000,00
Promocja sołectwa- warsztaty świąteczne-

zakupy 0,00 921-92195-4210 -2500,00
Promocja sołectwa-warsztaty świąteczne- 

usługa 0,00 921-92195-4300 -4500,00
Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek na 

kamionkę  2 000,00 926-92695-4210 2000,00
Utzrymanie gminnych obiektów - wymiana 

elementów ogrodzenia przyz Przedszkolu 

Gminnym w Wądrożu Wielkim 5 000,00 926-92695-4300 5000,00
Utrzymanie gminnych obiektów - remont 

ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w 

Wądrożu Wielkim 8 000,00 926-92695-4270 8000,00
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Utrzym.gminnych obiektów zakup mat. 

budowlanych na odnowienie tablicy 663,54 921-92109-4210

Wierzchowice 12 570,96 12 570,96

Ochrona zdrowia-zakup wyposażenia  do 

Ośrodka Zdrowia Wądroże Wlk. (wspólne 

przedsięwzięcie) 1 000,00 851-85121-4210
Porzadek publiczny i bezp. obywat. Zakup 

ubrań bojowych, sprzętu,wyposazenia OSP 

W.W. ( wspólne przeds.) 2 000,00 754-75412-4210

Kultura fiz. i turystyka -usługa wykonania 

altany na plac zabaw 9 570,96 926-92695-4300

Razem 368 149,01 368 149,01 368 149,01 0
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