
Zarządzenie Nr 32 l14
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 23 kwietnia 201.4 r.

w sprawie zmian do planu finansowego w budżecie Gminy Reńska Wieś.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnta 8 marca 1990 roku
o Samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.IJ. z 2013 r. poz.594 oruz art.25'7 ,

art.258 ustawy z dnia 27 sterpnia2009 r. o finansach publicznych fi.t. Dz. U.
zŻ0l3 r.poz.885 ze zm.)l Wójt Gminy zarządza co następuje:

$1
W budzecie Gminy przyjęĘmUchwałąXxxvll 1235 l|3 Rady Gminy
Reńskiej Wsi z dńa23 grudnia 2013 roku:

I. Zwieksza sie przychodv o kwote 287.446 zł
ztego:
$ 903 Przychody z zaciryniętych poŻyczek na finansowanie zadan

r e aIizow anych z udziałęm śro dków p o cho dząc y ch z budżetu Uni i
Europejskiej o kwotę 287.446 zł

II. Zwiel<sza sie rozchodv o kwote 692.446 zł
ztego:
$ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanię zadan

r e alizow anych z udziałem śro dków p o cho dząc y ch z budżetu Uni i
Europejskiej o kwotę

III. Zwieksza sie dochodv o kwote

692.446 zł

363.316'08 zł
ztegoz

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
$ 20 1 0 Dotacje celowe ottzymane zbudŻetu państwa na reaIizację

zadań bieŻący ch z zalr e su admini str acji r ządow ej or az innych zadan
zleconych gminie ustawami o kwotę 320.870,08 zl

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

$ 6207 Dotacje celowę w ramach programów finansowanych zudziałem
środków europejsklch 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 42.446 zł



F

IV. Zwieksza sie wydatki o kwote 603.874.08 zł
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

./ Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 46.000 z|
Rozdział 01'042 Wyłączeniez produkcji gruntów rolnych
$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę 6.000 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność
$ 4010 Wynagrodzenta osobowe pracowników o kwotę 4.55l,94 zł
s 4110 Składki naubezpieczenia społeczne o kwotę 778,38 zł
$ 4120 Składki na FunduszPracy o kwotę 69,68 zł

5 4210 Zakup materiałów i wyposażęnia o kwotę 89|,57 z|

$ 4430 Rózne opŁaty i składki o kwotę 314.578,5t zł

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

5 4210 Zakup materiałów i wyposażęnia o kwotę (f.soł.Długomiłowice ) 800 zł

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

$ 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty o kwotę 82.976 zł

ZGS Długomiłowice
$ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 70 zł

s 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł
Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
ZGS Długomiłowice
$ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 35 zł
Rozdział 80110 Gimnazja
ZGS Długomiłowice
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zl
$ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 70 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność
ZS Komorno
s 4412 Podróze słuzbowe krajowe o kwotę 430 zł

Dział 854 Edukacvina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

$ 3260 Inne formy pomocy dlauczniów o kwotę 4.760 zł

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



$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę 94.4t7 zł
(Budowa kanalizacjl' sanitarnej w Komornię

i oosz wyaain inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42'446 zł

lBudowa kanalizacji sanitarnej w Komornie-PROW)

V. Zmnieisza się wvdatki o kwote 645'558 zł

z tegoi
Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 7541Ż ochotnicze straże pożarne

$ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę (f.soł.Długomiłowice )

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 rezerwy

$ 4810 Rezerwy celowe -oświatowe

Dział 801 Oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

ZGS Długomiłowice
s 42IO Zikup materiałow i wypo saŻetia o kwotę 70 zł

$ łł:o Rózne opłaty i składki o kwotę '000 zł

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZGS Długomiłowice
s 42IO Zakup materiałow i wypo saŻen\a o kwotę 35 zł

Rozdział 80110 Gimnazja
ZGS Długomiłowice
$ 4210 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę

$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność
ZS Komorno
s 4422Podroże słuzbowe zagraflIazne o kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

no"a"iuł90001Gospodarkaściekowaiochronawód
$ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę I5l'177 zł

fuudowa kanalizacli sanitamej w Komornie)

Dział 926 Ku|tura flzvczna
Rozdział 92601' obiekĘ sportowe

$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzeto!\rych o kwotę 437 '976 zł

(Budowa stadionu sponowegó 
"lnf.uri.ukturąlekkoatletycznąw 

miejscowości Ręńska Wieś-część

Il-budżet gminy)

$3

Zarządzenie wcho dziw Życie z dniempodpisania

800 zł

50.000 zł

70 zł
Ż.000 z|

430 zł


