
Zarządzenie Nr 41,11'4

Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 11 czerwca 2014 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dn\a 8 marca 1990 roku
o Samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 oraz art.257,
art. 258 ustawy z dtia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (1.t. Dz. U. z
2013 r. poz.885 ze Zn.)l Wójt Gminy zarządza co następuje:

s1
W budzecie Gminy WZyjętymUchwałąXXXVII 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z dniaŻ3 grudnia Ż0I3 roku:

: I. Zmnieisza sie dochodv o kwote 8.959 zł
z tegoz
Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 7 507 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
s 2007 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 budżetu środków
europejskich o kwotę 8.016 zl

$ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziaŁęm
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 budżetu środków
europejskich o kwotę 943 zl

II. Zwieksza się wydatki o kwotę 96.327,46 zł
z tegoz
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
$ 2910 Zwrot dotacji orazpłatności, w tym wykorzystarrych niezgodnie z

przeznalzeniem lub wyko rry stany ch z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej
wysokości o kwotę

Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 7 507 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
s 4177 Wynagrodzęniabezosobowe o kwotę
5 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę
$ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę
$ 4119 Składki naubezpieczęnia społeczne o kwotę

3.676,23 zł

4.372,66 z\
77t,64 zł
747,72 zł
131,95 zł



s 4127 Składki na FunduszPracy o kwotę
5 4129 Składki na FunduszPracy o kwotę
s 4217 Zakup materiałow i wyposaŻenia o kwotę
s 4219 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę
$ 4307 Zakup usług pozostĄch o kwotę

107,l3 zł
18,90 zł

5.227,50 zł
922,50 zł

45.583'80 zł
8.044,20 zł

278,80 zł
49,20 zł

557,60 zł
98,40 zł

150 zł

75,60 zł

2.000 zł

t62,81zł
926,88 zł
92,38 zł

l $ 4309 Zakup usług pozostĄch o kwotę
| $ 4417 Podróze słuzbowe krajowe o kwotę

s 4419 Podróze słuzbowe krajowe o kwotę
s 4427 Podróże słuzbowe zagranlczne o kwotę
s 4429 Podróze słuzbowe zagraniczne o kwotę

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność
F.soł. Kamionka
$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę
F.sołecki Gierałtowice
$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę

Dział 754 Beznieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
s 427a Zakup usług remontowych o kwotę

ZSP Większyce
s 4210 Zakup materiałów i wypo saŻenia o kwotę

Rozdział 80110 Gimnazja_ ZS Komorno
5 4210 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę
$ 4300 Zakup usług pozostaŁych o kwotę
$ 4410 Podróze słuzbowe krajowe o kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalnośó- ZS Komorno
$ 4302 Zakup usług pozostĄch o kwotę

7.953,88 zł

Dział 801 Oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
ZSP Reńska Wieś
$ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 100 zł
ZGS Długomiłowice
$ 4610 Koszly postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 200 zł

Rozdział 80103 oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych
ZSP Reńska Wieś
$ 4410 Podróze słuzbowe krajowe o kwotę l00 zł

2,Ag z\



Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinneo świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpie czenia społecznego

$ 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 4.0a0 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic
$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę 9.900 zł
Przębudowa oświetlenia na odcinku ul. Cmentarnej -ŁęŻce

Dział 926 Kultara flzvczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność -F. sołe cki Łężce

$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 75o60 zł

a III. Zmnieisza się wvdatki o kwote 105.286.46 zł
ztegoz
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalnośó
$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę 3.676,23 zł

Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 7 507 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
$ 4301 Zakup usług pozostałych o kwotę 75.871zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalnoŚć
F.soł. Kamionka

- $ 4210 Zakup materiałow i wyposaŻenia o kwotę 1'50 zł
F.sołecki Gierałtowice
s 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 75,60 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

$ 4300 Zukrp usług pozostałych o kwotę 7.953,88 zł

Dział 801 oświata i wychowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
ZSP Reńska Wieś
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł
ZGS Długomiłowice
$ 4300 zakup usług pozostĄch o kwotę 200 zł



ZSP Większyce
s 444lodpisy na zald'adowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2'000 z|

Rozdział 80103 oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawowych

ZSP Reńska WieŚ

s 4210 Zak;rry matęriałow i wypo saŻenia o kwotę

Rozdział 80110 Gimnazj a- ZS Komorno

5 4270 Zakup usług remontowych o kwotę

Rozdział80195Pozostaładziałalność.ZSKomorno
s 4212 Zakup materiałow i wyposaŻętia o kwotę

Dział 852 Pomog społeczna
Rozdział 852tŻffia.^"t" rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpie czenia społecznego

$ 3110-1 Świadczenia społeczne o kwotę

ł 900 Gospodarka komunalna i

100 zł

1.182,07 zł

2,08 zł

4.000 zł

9.900 zł

75,60 zł

nEo"-iuł-ł qoo01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

ł_;óś0 Wydatki inwóstycyjne jednostek budżetowych o kwotę

ftudo*u katilizacji sanitarnej w Komornie -bg)

Dział 926 Kulłtara flzvczna.'

ffiegs po"*tuła działalność _F. soł ecki Łężce

$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę

s2
Zarządzenie wcho dziw Życie z dniem podpisania'


