
Zarządzenie Nr 54ll4
Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 1 sierpnia 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 1990 roku
o Samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 oraz art.257,
art.258 ustawy zdnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznychQ.t.Dz.U.z
2013 r. poz.885 ze zm.), zarządza co następuje:

s1
W budzecie Gminy Wzyjętym UchwałąXXXVII 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z drua 23 grudnia 2013 roku:

I. Zwiększa się dochody o kwote L27.036.50 zł
ztegoz
Dział 600 Transport i łaczność
Rozdział 600t7 Drogi wewnętrzne
$ 6630 Dotacje celowę otrzymane Z samorząduwojewództwana inwestycje i

zaktspy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 62,50 zł

Dział 630 Turvstyka
Rozdział 63095 Pozostała działalność
5 6Ż07 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 środków europejskich
o kwotę Ż5.000 z|

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 7s412 ochotnicze straże pożarne
$ 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 28.980 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i oŚrodki kulturyo świetlice i kluby
s 6207 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 środków europejskich
o kwotę 24.999 zł



Dział 926 Kulrtura flzvczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
s 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem

środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkI 3

oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich
o kwotę 47.995 zł

(Wiejskie centra rekreacji i sportu w Pociekarbiu-Z{999 zł;DoposuŻenie w siłownte
zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Mechnicy i Długomiłowicach -22.996 zł;)

II. Zmnieisza sie dochodv o kwotę 253.622.05 zł
ztegoz
Dział 926 Ku|tura ftzvczna
Rozdział 92601 obiekĘ sportowe
$ 6260 Dotacje otrzymarte z państwowych funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosŹów rcalizacji inweĘcji i zakupów
inwestycyj nych j ednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 253.622,05 zł

III. Zwieksza sie wvdatki o kwote 332.062,88 zł
ztego:
Dział 600 Transport i łaczność
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostęk budzetowych o kwotę
(Budowa drogi transportu rolnego w Większycach- budzet państwa)

Dział 630 Turvstvka
Rozdział 63095 Pozostała działalność
$ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych o

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność
F.soł. Długomiłowice
$ 4210 Zakup materiałow i wyposaŻenia o kwotę

Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 7 507 5 Prom ocj a j ed nostek sam orząd u teryto rialnego
$ 4307 Zaklą usług pozostĄch o kwotę

$ 4309 Zakup usług pozostaŁych o kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 ochotnicze straŻe pożarne

62,50 zł

2s.000

725 zł

357,78 z\
63,13 zł

zł
zł$ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych o 18.29A,77

(Doposażenie w siłownie zewnętrzne ścieżki pieszo-rowerowej przy akwenie Dębowa - zaklpy
inwesĘcyjne)



5 4210 Zakup materiałów i wyposaŻęnia o kwotę

s 4217 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę

5 4219 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę

s 4260 Zaklry energii o kwotę

$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalnoŚć

$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

$ 4110 Składki naubezpieczenia społeczne o kwotę

$ 4120 Składki na FunduszPracy o kwotę

$ 4110-1 Składki taubezpieczetia społeczne o kwotę

$ 4430 Róme opłaty i składki o kwotę
Rozdział 85295 Pozostała działalność
$ 4300 Zaką usług pozostĄch o kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę 4.500 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinneo świadczenie z funduszu

alimentacyjnego orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z abezpieczenia społecznego

Ż0.097,60 z|
28.980 zł

15.576,75 zł
6.000 zł
Ż.000 zł

39.758 zł

1.198o18 zł
434,47 zł
27,35 zł

4.600 zł
500 zł

2.000 zł

2.158'80 zł
476 zN

65,20 zl

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

$ 6067 Wydatki na zalłlpy inwestycyjne jednostek budzetowych o 24.999 zł

$ 6069 Wydatki nazalłłpy inwestycyjne jednostekbudzetowych o 24.176,40zł
(Zakup zadaszeniapodium do występów artysĘcznychprrł Gminnym ośrodku Kultury w Reńskiej

Wsi - zakupy inwestycyjne)

Dział 926 Kultura flzyczna
Rozdział 9Ż601 obiekty sportowe

$ 6050 Wydatki inwesĘcyjne jednostek budzetowych o kwotę 26.000 zł
(Budowa stadionu sportowego z infrastrukturąlekkoatletycznąw mi{scowości Reńska Wieś-częśó II-

budzet gminy)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

s 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę

$ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę



Rozdział 9269 5 Pozostała działaln ość
$ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę 24.999 z\
s 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwoti |5.715,7t zł
_$- 9059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o (r.soł.roci ękafu) 7.944,39 zł(WiejskiecentrumrekreacjiisportuwPociękarbiu-48.659,10 zi,wtym7'g44,38złfunduszsołecki-
Pociękarb);

$ 6067 Wydatki na zakupy inweĘcyjne jednostek budzetowych o 22.996 zł
$ 6069 Wydatki na zakupy inweĘcyjne jednostek budzetowych 12.360,85 złDoposazenie w siłownie zewnętrzne wiejskiego ."n&u* rekreacji i spor1u w ńechnicy i
Długomiłowicach _ 3 5. 3 5 6, 8 5 zŁ-zakupy inwestyryj ne)

IV. Zmnieisza się wvdatki o kwotę 458.648"43 złz tegoz
Trans

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę 30.000 zl(Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Pociękańiu30.000 zł)
$ 6300 Dotacja celowa n pomoc finansowąudzielan amied4ljednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnyóń zadan
. .inwestycyjl{c| i zakupow inwestycyjnych o kwoti 22.000 zł(Przebudowanawierzchni drogi powiatowej nr tąos-o źdłeszowice-Waice-dotacja celowa dla

P owi afu Kędzier zy ilsko-Kozi e l s kie go -Ż2 . 0 0 0 zł)
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę 7.976,08 zł(Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościbębowa-3.tsios złBudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miej"scowości Dfugom tłowicn-4.795 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność
F.soł. Długomiłowice
$ 4300 Zakup usług pozostaĘch o kwotę

Rozdział 7 507 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
s 4417 PodroŻe słuzbowe krajowe o kwotę o- 

137.43 zl
$ 4419 Podróze słuzbowe krajowe o kwotę 49,20 zł
s 4427 Podróze słuzbowe zagraniczne o kwotę 234,28 zl

Dział 851 ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Ro"a"ffi rodzinneo świadcz enie zfunduszu

alimentacyjnego orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i

725 zł

1'.660 zł



rentowe z ub ezpieczenia s połeczn ego

$ 4010 Wynagrodzen\aosobowe pracowników o kwotę 3.800 zł

$ 4110-2 Składki naubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł

$ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 600 zł

Rozdział 8521'4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

s 3 1 1 o- 1 s*i"d;T':;f,]i#;::fl:,-
Rozdział 85295 Pozostała działalność
$ 4210 Zakup materiałow i wyposażęnia o kwotę

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

s 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę
(Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice _ Dębowa)

2.700 zł

5.000 zł

Ż.000 zł

70.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

s 6ŻŻ0 Dotacje celowe zbudżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów
rea\izacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych o kwotę 50.000 zł
(Zadaszenie Sceny _ Gminny ośrodek Kuhury w Reńskiej Wsi- dotacja celowa dla Gminnego

ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi)

Rozdział 92195 Pozostała działalność- fundusz sołecki Pociękarb

$ 4300 Zaklą usfug pozostałych o kwotę 7.944,39 zł

Dział 926 Ku|tara ftzvczna
Rozdział 92601 obiekĘ sportowe

$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę 253.622,05 zł
(Budowa stabionu sportowego z infrastrukturąlekkoatletycznąw mięiscowości Reńska Wieś-częśó II-

budżęt państwa)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
$ 4210 Zakup matęriałow i wypostzęrtia o kwotę

s2
Znządzenie wcho dziw Ęcie z druęm podpisania.


