
Zarządzenie Nr 96/16
Wójta Gminy Reńska WieŚ

z dnia 26 października 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

samotządzie gmirrnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.I5l5) oraz art".257 , art' 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2OO9 r. o finansach publicznych 0.t. Dz.IJ. z Ż0I3 r. poż. 885 ze zm.),

zarządza co następuje:

s1
W budzecie Gminy przyjętymUchwałą XIV /8ó /15 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 28

grudnia 2015 roku:

I. Zwieksza sie dochodv o kwotę 204.492.84 zł
z tegoz
Dział 010 Rolnictwo i łowiecfwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudŻetupaństwa narealtzację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych
gminom (zwtązkom gmin) ustawami o kwotę 189.358'84 zł

Dzial 600 Transport i laczność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

s 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadaniabl'eŻące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j ednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 15.134 zl

II. Zwiększa sie wvdatki o kwotę 219.292.84 zł
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

$ 4110 Składki na ubezpieczente społeczne o kwotę

$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę

$ 4210 Zakup materiałów i wyposazenia o kwotę

$ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę

Dział 600 Transport i laczność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę
Rozdział60016 Drogi publiczne gminne _ f.sołecki Poborszów

$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę
(Przebudowa chodnika w centrum wsi Poborszów)

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - f.sołecki Mechnica

$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę

Dział 926 Kulrtara ftzvczna
Rozdział 9269 5 Pozostała działalność - f. sołecki Mechnica

s 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę
(zakup wiat na boisko piłkarski)

2.528,66 zł
432,38 zl
38,96 zł

712,92 zl
t85.645'92 zł

15.134 zl

2.500 zl

300 zł

12.000 zl



I)ział 700 Gosoodarka mieszkan iowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność- f.sołecki Mechnica

$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność- f.sołecki Poborszów

$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Dział 926 Kultur a flrv czna
Rozdział 92695 Pozostała działalnoŚć
$ 4210 Zakup materiałów i wyposazenia f.sołecki Poborszów o kwotę

$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia f.sołecki Mechnica o kwotę

5 4270 Zakup usług remontowych f.sołecki Mechnica o kwotę

$2
Zaruądzenie wchodzi w Życte z dniem podpisania.
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1.700 zl
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1.000 zł
5.600 zł
5.000 zł
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