
Zarządzenie Nr 45/t4
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 27 czerwca 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 lgg0 roku
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.L]. z 2Ot3 r. poz.594 oraz art.257,
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publi cznych Q.t. Dz. IJ . z
2013 r. poz- 885 ze zm)l wójt Gminy zarządza co nasĘpuje:

$1

W budzecie Gminy przyjętymUchwałąXxxvll 1235 l13 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z dniaZ3 grudnia 2013 roku:

I. Zwieksza sie dochodv o kwotę
ztego: 

u'cntlqv o rwote 11.662.37 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
$ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację

zadańbieżących z zakresu administracji rząd,owej oraz innych zad,ań
zleconych gminie ustawami o kwotę 1.197 r37 zł

$ 2030 Dotacje celowę otrzymanę zbudżętu państwanarealizację
własnych zadańbieżącychgmin (związków gmin)o kwotę t0.465 zl

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność- ZS Komorno
s 4II2 Składki naubezpieczenia społeczne o kwotę
s 4122 Składki na FunduszPracy o kwotę
s 4172 Wynagrodzęniabezosobowe o kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 852 95 Pozostała działalność
$ 4010 Wynagrodzenta osobowe pracowników o kwotę
$ 4110 Składki na ubezpięczenia społeczne o kwotę
$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę
$ 31 10-2 Świadczenia społec rnó o kwotę

140,84 zł
20,46 zł

Ż.412,35 zl

L00l,56 zł
171,27 zł
24,54 zł

10.465 zł



D"iał 900 Gospodarka komunalna i och.o.'a ś.odowiska
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.221zł

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność_ ZS Komorno
s 4212 Zakup matęriałow i wypo sażenia o kwotę
s 4412 Podróze słuzbowe krajowe o kwotę
s 4432 Rózne opłaty i składki o kwotę

I.7|8,26 zł
455,39 zł

400 zł

3.200 zł
l.021zł

D"iuł 900 Gospoda.ku kom,'.al''a i och.o*ra ś.odowisku
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar zakorzystanie ze środowiska
5 4210 Zakup materiałów i wypo saŻęnia o kwotę
s 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę

s2
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.


