
Zarządzenie Nr 50/14
Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 08 lipca 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.U. z Ż0I3 r. poz.594 oraz art.257,

art. Ż58 ustawy z dnta 27 sierpnta 2009 r. o finansach publtcznych Q.t. Dz. U. z
201'3 r. poz.885 ze zm.)l Wójt Gminy zatządza co następuje:

$1
W budzecie Gminy przyjętym UchwałąXXXVII 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z dniaZ3 grudnia 2013 roku:

I. Zmnieisza s 154.000 zl
ztegoz
$ 991 Udzielone poĘczki i kredyty o kwotę l54.000 zł

Zwiel<sza sie doc
z tegoz
Dział 801 Oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe

$ 0970 Wpłyn.y zróŻnych dochodów o kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 wpĘwy i wydatki rwiązane z gromadzeniem środków z

opłat i kar zakorzystanie ze środowiska

s Ż460 Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
f,tnans ów pub l i cznych na rcalizacj ę zadan b i ezących j e dno stek
zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę t3.324,40 zł

IlI. Zwiększa si ki o kwo
z tegoz
Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 7 507 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 4117 Wynagrodzentabezosobowe o kwotę 569,89 zł

s 4119 Wynagrodzęniabęzosobowe o kwotę !00'57 z|

i ochrona
Rozdział 7 5412 Ochotnicze straże pożarne

$ 4210 Zakup matęriałow i wyposażenia o kwotę

$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

6l.242 zł

3.000 zł
4.500 zl



Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe

$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę
(Remont boiska szkolnego w Mechnicy)

Rozdział 801 10 Gimnazja
$ 4210 Zakup materiałów i wyposażęnia o kwotę

$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

R""d.ri"ł 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

$ 4210 Zakup materiałów i wyposaŻen\a o kwotę

$ 430o Zakup usług pozostałych o kwotę

Dział 9Ż6 Ku|tura ftzvczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
F. sołecki Dfugomiłowice
$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę

IV. Zmnieisza sie wvdatki o kwote 53'936"46 zł

ztegoz
Dział 750 Administracia publiczna
po"a"i"n s075 P romocj a j ed nostek s am o rząd u terytorialnego

$ 41 17 Składki na ubezpi eczęnia społeczne o kwotę

$ łr rl Składki na ubezpi eczen\a społeczne o kwotę

s 4127 Składki na FunduszPracy o kwotę

s 4I2g Składki na FunduszPrucy o kwotę

Dział 754 Bezpieczeńsfivo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

$ 4260 Zakup energii o kwotę

Dział 801 Oświata i wvchowanie
Rozdział 80130 SzkoĘ zawodowe

$ 4210 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę

$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Żt5.Ż42 zł

24.000 zl
4.000 zł

2.500 zł

15.000 zł

8.324,40 zł
5.000 zł

266 zl

498,50 zł
87,96 zł
7l,42 zł
|Ż,58 zł

7.500 zł

24.000 zł
4.000 zł



Dział 900 Gospodarka-kopu-nąlna i ochrona środow

Rozdział 90001 @*3 i "*::na 
wód

s łzio Zakupmatęriałów i wyposaŻen\a o kwotę

i.ozdział q0ors oświetlenie ulic

s 4260 Zakup energii o kwotę

effi|adzia|a|nośó
F. sołęcki Długomiłowice

s ł:oo Zakupusług pozostaĘch o kwotę

$2
Zarządzenie wcho dz\w Ąc\e z dniempodpisania'

Ż.500 z|

L5.000 zł

266 zl


