
Zarządzenie Nr 51 lI4
Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 21 liPca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu 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) oraz art.257,

art.258 ustawy z dnla ŻJ sierpnia 2009 r. o finansach publicznych fi.t. Dz.IJ.
z 201'3 r. poz.885 ze zm.), zarządza co następuje:

s1
W budzecie Gminy przyjętymUchwałąXXXVII 1235 lI3 Rady Gminy Renskiej

Wsi z dnta23 grudnia 2013 roku:

I. Zwieksza sie dochodv o kwote 43'500 zł

ztego:
Dział 852 Pomoc społeczna
no"a"iuł 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.

$ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację
własnych zadańbieŻących gmin (zwtązków gmin)o kwotę 500 zł

Rozdział 8521,4 Zasiłkii pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

$ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudŻętu państwanarealizację
własnych zadańbiezących gmin (związkow gmin)o kwotę

Rozdział 85Ż16 Zasiłki stałe

$ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwanaręalizację
własnych zadahb\eŻących gmin (związków gmin)o kwotę

II. Zwieksza sie wvdatki o kwote 43'500 zł

ztegoz
Dział 852 Pomoc społeczna
no"o"iuł 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

.'i"któ.. świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej.

_ wydatki bieŻące o kwotę 500 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a/ wydatki-zwięane zrea\izacjąich statutowychzadan o kwotę 500 zł

26.000 zł

|7.000 zł



Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

emerytalne i rentowe

- wydatki bieŻące o kwotę
li świadczęniao kwotę 26'000 zł

Rozdział 8521'6 Zasiłki stałe

- wydatki bteżące o kwotę
1/ świadczetliao kwotę I7 '000 zł

$2
Zarządzenię wcho dziw życie z dniem podpisania'

ubezpieczenia
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Ż6.000 z\

17.000 zł


