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Zarządzenie Nr 2t l14
Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 lutego 2014 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 Samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.IJ. z 2013 r. poz.594 oraz art.257,
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia Ż009 r. o finansach publicznych l Dz U.
Nr 157, poz.I240l wójt Gminy zarządza co następuje:

s1
W budzęcie Gminy przyjętymUchwałąXxxvll 1235 lI3 Rady Gminy
Reńskiej Wsi z dnia 23 grudnia 2013 roku:

I. Zwiększa się przychody o kwote 995.946'67 zł
ztego:
$ 957 Nadwyzki zlat ubiegĘch o kwotę 995.946,67 zł

II. Zwieks?a się rozchodv o kwotę 154.000 zł
ztegoz
s 991 Udzielone poĘczki i kredyty o kwotę

III. Zwiększa sie dochody o kwote 1.731.001.80 zł
ztego:
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność
s 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałęm

środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt
3 orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków
europejskich o kwotę 138.006 zł

Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 7 507 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
$ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem

środków europejskich oraz środków o k1órych mowa w art.5 ust.1 pkt3
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków
europejskich o kwotę (Europa dla obywateli) o kwotę 68.94t,80 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Dział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

154.000 zł



s 2920 Subwencje ogólne zbudżetu państwa o kwotę 81'.654 zł

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
s 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem

środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt
3 otaz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków
europejskich o kwotę 104.400 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 8s2t9 ośrodki pomocy społecznej
s 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwa na realizację

własnych zadańbieŻących gmin (związkow gmin) o kwotę 1.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

s 6Ż07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem
środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3

oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich
o kwotę 650.000 zł

Dział 926 Ku|tura flzvczna
Rozdział 92601 obiekty sportowe
$ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów reaIizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o

kwotę 687.000 zł

'^ IY. Zwiększa sie wvdatki o kwotę 2.632.228"47 zł
ztego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę Ż0.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 7 5405 Komendy powiatowe policj i
$ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadan inwestycyjnych o kwotę 6.500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

$ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostekbudzetowych o kwotę 104.400 zl



$ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostekbudzetowych o kwotę 344.a48,47 zł
(Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego uż1łku w celach
turystycznych- 1 04.400 zł PRoW, 3 44.0 48,47 zł -BG)
Rozdział 80104 Przedszkola
$ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 35.000 zł
Rozdział 801 10 Gimnazja
s 4260 Zakup energii o kwotę 20.000 z|

s 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.500 zł
$ 4350 Zak p usług dostępu do sieci Internet o kwotę 880 zł
$ 4360 opłaty zĘtułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 400 zł
$ 4370 opłaty ztytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 935 zł
s 4520 opłaty narzeczbudzetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę L.800 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 8521'9 ośrodki pomocy publicznej
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar zakorzystanie ze środowiska
s 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł

Dział 926 Kultura flzvczna
Rozdział 9260t obiekĘ sportowe
s 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę 2.084.000 zł

ż- (Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatleĘcznąw miejscowości Reńska Wieśczęść
II-1.397.000 zł-BG,687.000 zł BP)

Rozdział92605 Zadania w zakresie kultury ftzycznej
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 765 zł
S 6060 Wydatki nazakupy inwestycyjne jednostek budzetowych o 8.000 zl

Y. Zmnieisza sie wvdatki o kwote 59.280 z\
z tegoz
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

20.000 zł



$ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 2.000 zł
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji
$ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 2.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
s 4260 Zakup energii o kwotę 20.000 zł
s 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.500 zł
$ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 880 zł
$ 4360 opłaty ztytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 400 zł
$ 4370 opłaty ztytułuzakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 935 zł
$ 4520 opłaty narzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 1.800 zł

Dział 926 Ku|tura flzvczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.765 zł

$2
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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