
ZARZĄDZENIE NR 152/2022 
WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 13 października 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza, co następuje: 

§ 1.  

I. Zwiększa się dochody  o kwotę:  
z tego: 194 567,62 zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
Rozdział 01095 Pozostała działalność  

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 

192 564,82 zł 

Dział 801 Oświata i wychowanie 
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub   materiałów ćwiczeniowych 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 

2 002,80 zł 

  
II. Zwiększa się wydatki o kwotę:  
z tego: 194 567,62 zł 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
Rozdział 01095 Pozostała działalność  

- wydatki bieżące o kwotę, w tym na: 192 564,82 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 000,00 zł  
 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 189 564,82 zł  
Dział 801 Oświata i wychowanie 
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub   materiałów ćwiczeniowych 

 

- wydatki bieżące o kwotę, w tym na: 2 002,80 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 614,72 zł  
2) dotacje na zadania bieżące 388,08 zł  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Reńska Wieś 
 
 

Tomasz Hubert Kandziora 
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