
Zarządzenie Nr 9411'6
Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 21października 2016 r
w sprawie zmian do planu finansowego w budżecie Gminy Reńska Wieś.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
sastorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515) otaz art.257 , art. 258 ustawy
z dnia 27 sierprua 2009 r. o finansach publicznych (i.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
zarządzaco następuje:

s1
W budzecie Gminy przyjętym Uchwałą XIV /86 /15 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 28
grudnia 2015 roku:

I. Zwieksza sie dochodv o kwote 99.371.97 zl
ztegoz
Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudżebłpaństwa narcalizację zadań

biezących z zalłesu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom (związkom gmin, związkom p owi atowo - gminnym) ustawami
o kwotę t4.836 zł

Dział 801 Oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudżeispaństwa narealizację zadan

bieŻących z zahesu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych
gminom (zvnązkom gmin, zyviązkom powiatowo-gminnym) ustawami
o kwotę 370,97 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oruz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.

$ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudzetu państwa narealizację własnych zadanbieżących
gmin(związków gmin, rwiązków powiatowo-gminnych) o kwotę 933 zł

Rozdzial 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

$ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudzetlspaństwa narealizację własnych zadanbieŻących
gmin (zwipków gmin' zvviązków powiatowo-gminnym)o kwotę 40.000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
$ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbldżetu państwa narealizację własnych zadanbieŻących

gmin(zwLązków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 22.000 zł
Rozdział 85219 ośrodki Pomocy Społecznej
$ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudtŻetupaństwa narealizację własnych zadanbieżących

gmin(związków gmin' złłiązków powiatowo-gminnych) o kwotę 3.632 zł

Dział 854 Edukacvina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
$ 2030 Dotacje celowe otrzymarrc zbudlŻetu państwa narealizację własnych zadanbieŻących

gmin(związków gmin, związkow powiatowo-gminnych) o kwotę 17.600 zl



II. Zmnieisza sie dochodv o lrwote 3.358.47 zł
ztegoi
Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80110 Gimnazja
$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudŻetu państwa narealizację zadan

bieŻących z zal<tesu administracj i rządowej oraz innych zadai zleconych
gminom (związkom gmin, zvnrykom powiatowo-gminnym) ustawami
o kwotę 599,98 z\,

Rozdział 80150 Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieĘ w szkołach podstawowycho
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowyeh oraz szkołach artystycznych

$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudŻetupństwa narealizację zadań
bieŻących z zakłesu administracji rządowej oraz innych zadah zleconych
gminom (zvnry,kom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
o kwotę 62,49 zł

Dział 854 Edukacyina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
s 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudŻetupaństwa narcalizację własnych zadńbieŻących

gmin(związków gmin, zvńryków powiatowo-gminnych) o kwotę 2.696 zł

III. Zwieksza sie wvdatki o l<wote 250.5L5'97 zł
ztegoz
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

$ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę

$ 4440 odpis naZaRadowy FunduszŚwiadczeń socjalnych o kwotę

Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
$ 4010 Wpagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

$ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę

Dział 801 Oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
s 2820 Dotacja zbudŻetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych

do realizacji stowarzyszeniom o kwotę
ZSP Reńska Wieś
$ 3020 Wydatki osobowe tiezaIiczone do wynagtodzeio kwotę
ZSP Więksryce
$ 3020 Wydatki osobowe nieza|iczone do wynagrodzęno kwotę
ZGS Długomiłowice
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

$ 4110 Składki na ubezpieczerie społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę
s 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksiązek o kwotę

$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

51.444 zł
6.17"l, zł

589 zł
1.540 z\

12.409,86 zl
2.122,09 zł

304,05 zł

329,99 zł

12.000 z\

2.000 zł

3.100 zł
5.000 zł
1.000 zł

zlec. 34,64 zł
1.500 zł



Urząd Gminy
$ 4210 Zakup materiałów i wyposazenia o kwotę
Rozdział 80104 Przedszkola
$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę
ZSP Reńska Wieś
$ 4210 Za|up materiałów i wyposazenia o kwotę

zlec 6,,34 zł

15.000 zł

1.500 zł
200 zl$ 4430 Rózne opłaĘ i składki o kwotę

Rozdział 80 1 49 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organżacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolacho oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ZSP Reńska Wieś
$ 3020 Wydatki osobowe niezaltczone do wynagrodzeńo kwotę
s 4Ż60 Zakup energii o kwotę
$ 4300 Zakrp usług pozostaĘch o kwotę
$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę
ZGS Długomiłowice
$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeno kwotę
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
$ 41 10 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę
ZSP Reńska Wieś
$ 4010 Wyragrodzenia osobowe pracowników o kwotę
$ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę
ZSP Pokrz"vwnica
$ 3020 Wydatki osobowe tiezaliczonę do wynagrodzeno kwotę
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
$ 41 10 Składki na ubezpieczęrię społeczne o kwotę
s 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę

I.200 zł
250 zł
50 zł

l'00 zł

500 zł
3.000 zł
2.000 zl

Ż00 zł

4.000 zł
2.000 zł

400 zł

200 zł
1.000 zł
800 zl
100 zł

400 zł
4.000 zł

500 zł
300 zł
20a zł
100 zł

500 zł
3.000 zł
2.000 zł

100 zł
300 zl
200 zł
300 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieĘ w szkołach podstawowycho
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artysĘcznych

ZSP Reńska Wieś
$ 3020 Wydatki osobowe niezaLiczone do wynagrcdzęno kwotę

$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
$ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę

$ 4260 Zakup energii o kwotę
$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę
ZGS Długomiłowice
$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagtodzen o kwotę

$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

$ 4i10 Składki naubezpieczetie społeczne o kwotę

5 4L20 Składki na Fundusz Pracy o kwotę
$ 4210 Zakup materiałów i wyposazenia o kwotę

s 4260 Zakrp energii o kwotę

$ 4300 Zakup usfug pozostałych o kwotę



ZSP Pokmywnica
$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńo kwotę
$ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
$ 4210 Zakup materiałów i wyposazenia o kwotę
ZS Komorno
$ 3020 Wydatki osobowe tiezaliczone do wynagrodzęil'o kwotę
$ 4010 Wyragrodzenia osobowe pracowników o kwotę

$ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę
ZSP Więksryce
$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzefio kwotę
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

s 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
$ 3020 Wydatki osobowe niezaIiczone do wynagrodzeńo kwotę

s 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

$ 4110 Składki na ubezpieczetie społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre Świadczenia z pomocy spolecznejo
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.

$ 4130 - 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
$ 31 10-2 Świadczenia społeczne o kwotę
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
$ 3110-1 Świadczenia społeczne o kwotę
Rozdział 85219 ośrodki Pomocy Społecznej
$ 4010 Wyragrodzenia osobowe pracowników o kwotę

Dział 854 Edukacyina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
$ 3260 lnne formy pomocy dla uczniów o kwotę

200 zł
800 zł
300 zł

800 zł
2.000 zł
L.000 zł

100 zł

300 zl
4.500 zł
2.000 zl

400 zł

200 zl
1.000 zł
300 zł
100 zł

IV. Zmnieisza sie wvdatki o kwote l'54.502'47 zł
ztego:
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
$ 4170 Wpagrodzenie bezosobowe o kwotę
5 4270 Zakup usług remontowych o kwotę
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
ZSP Reńska Wieś
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

4.00a zł

933 zł

40.000 zł

22.000 zl

3.632 zl

22.000 zł

4.204 zł
20.000 zł
35.54a zł

14.000zł



$ 4110 Składki na ubezpieczetię społeczne o kwotę
Rozdział 80110 Gimnazja
ZGS Długomiłowice
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowrików o kwotę

$ 4040 Dodatkowe wyragrodzenie roczne o kwotę

5 4Ż40 Zakup środków dydaktycznych i ksiązek o kwotę
Urząd Gminy
$ 42l0 Zakup materiałów i wyposazenia o kwotę

5.000 zł

25.600 zł
23.400 zl

z|ec. 594104 zł

zlee. 5,94 zł

z|ec. 61'88 zł

z|ec 0,6l' zł

19.400 zł

4.000 zł

2.696 zl

Rozdział 80150 Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkolach arĘstycznych

ZS Komorno
5 4240 Zakup środków dydal1ycznych i ksiązek o kwotę
|Jrząd, Gminy
$ 4210 Zakup materiałów i wyposazenia o kwotę

Dział 801 oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

Dział 854 Edukacyina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
$ 3260 lnne formy pomocy dla uczniów o kwotę

s2
Zarządzerue wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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