
Zarządzenie Nr 62114
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 4 września 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.lJ. z Ż0I3 r. poz.594 oraz art.257,

art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia}}}9 r. o finansach publicznych (.t.Dz.U. z
2013 r. poz.885 ze zm.), zarządza co następuje:

s1
W budżecie Gminy wryjętym UchwałąXXXVII 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z dniaZ3 grudnia 2013 roku:
I. Zwieksza sie dochody o kwote 77.657,9l zł
z tegoz
Dzial 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
$ 2030 Dotacje celowe otrrylmane zbudŻetu państwanarealizację

własnych zadanbieżących gmin (zwtązkow gmin)o kwotę 52.647,41 z|

$ 6330 Dotacje celowe przekazane zbudżetu państwa narealizację
inwestycj i i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkow
gmin) o kwotę 9.561,2a z|

Dział 801 Oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudŻetu państwanareaIizacjęzadan
bieŻący ch z zakc esu adm ini str acji r ządow €1 or az inny ch zadan z1 e c ony ch
gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 6.949,30 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

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

$ 2030 Dotacje celowe ottąlmane zbudŻetu państwanarcalizację
własnych zadanbieŻących gmin (związkow gmin)o kwotę 500 zł

Dział 854 Edukacvina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
$ 2 0 4 0 D otacj e pr zekazanę z budżetu p ań stw a na r e alizacj ę zadan b i ezący ch

gmin zzaL<resu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w
całości ptzęz budzet państwa w ramach programów rządowych
o kwotę 8.000 zł



z tegoi
Dział 600 Transport i łaczność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

s 2320 Dotacje celowe otzymane z powiatu na zadaniabieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między j ednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
$ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację

zadanbieżących z zabesu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie ustawami o kwotę

o kwotę
$ 4280 Zaktlp usług zdrowotnych o kwotę
ZSP Więksryce
$  } O-z\econe- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek

40.322 zł

zadń
75,93 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

$ 6300 Dotacja celowa n pomoc finansowąudzielana między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 38.000 zł

(Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408-0 Zdzieszowice-Walce-dotacja celowa dla

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego)

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
$ 4810 Rezerwy - rezerwy ogólne o kwotę 62.208,6I zł

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe

$ 2820 Dotacja zbudŻętuna finansowanie lub dofinansowanie zadahzleconych
do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.881 zł

s 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaĘcznych i ksiązek o kwotę 5.068o30 zł

$ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę l09.00l,'l't zł
(Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólno'
dostępnego uĄńku w celach turystycznych)

ZGS Długomiłowice
s 4240 - zlecone - Zakup pomocy naukowych, dydak1ycznych i ksiązek

l.509,75 zł
140 zł

datki

o kwotę I.435'50 zł



$ 4520 opłaty llarzęazbudżetów jednostek samorządu terytorialnego

okwotę 
LLvvL "J_- 

3'9116zł

ZSP Pokrzywnica
54Ż4O-zlecone-Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksi@ek

o kwotę 
- LqL\vy 

''"^'^--J 
^-_- 

91'5''75 zł

ZSP Reńska Wieś
5 424L-z1econe - Zakuppomocy naukowych, dydakty cznych i ksiązek

o kwotę 
eLvy

$ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę

s 4270 Zaktry"ril;,'-o"to*ych o kwotę 
-^A-- +^^,+^*io1nar 

10'000 zł

$ 4520 opłaty nuń""rbudzetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 
'"L LLvvL v*vuvv9 " J - 

1_--'^+^ 
423158 zł

$ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 500 zł

Rozdział 80103 odziaĘ przedszkolne w szkołach podstawolYych

ZGS Długomiłowice
s 4280 złuup usług zdrowotnych o kwotę

ZSP Reńska Wieś
$ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę

Rozdział 801 10 Gimnazja
$ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę

70 zl

105 zł

I25 z\

8.000 zł

e rodzinne' świadczenie z funduszu

alimentaryjnegoorazskładkinaubezpieczeniaemerytalnei
rentowe z abezpieczenia społecznego

$4110-1Składkinaubezpiecz.,'iu,poł.czne?kwotę10.000zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

poni..u; ą"e rri"któ re świadc zenia z pom ocy społeczn ej'

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej'

$4130-1Składkinu.,u."pi"czeriezdrowotne-kwotę500zł

DZiał 854 Edukacvina opieka.wvchowawczą-

R-d"il"ł 85415 Pornoc materialna dla uczniów

$ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę

no-"o"iu--ł ooot4 Drogi publiczne powiatowe

$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę 40.322 z\



Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

$ 6300 Dotacja c"loń r' po*o. fiiansowąudzielanamiedzy jednostkami
" ,u- oiząduterytoria1nego na dofinansowanie własnych zadan

inwestycyj,'y.t'izakupówinwestycyjnychokwotę38.000zł
(Przebudow anawierrćhń o.ogi powiatowej nr 1408-0 Zdńes'owice-Walce-dotacja celowa dla

i owiatu Kędzierzy ńsko-Kozielski e go)

ństwo i ochrona
Rozdział 75412 ochotnicze straŻe pożarne

$ 6060 Wydatki iu rukrpy inwestycyji: j'd:"::?\'9ł,9::T'*ch o109'001'll zł
(z'uuupy inwestycyjne- zakup s]amochodu strażackiego dla oSP Większyce)

Dział 801 Oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
ZGS Długomiłowice
s 4240 Zakuppo*o.y naukowych' dydaĘ cznychi ksiązek o kwotę 1'509,75 z|

s 4300 Zaktłpusług pozostałych o kwotę 'l'40 zł

ZSP Większyce
s 4Ż4O Zabłppomocy naukowych' dydakfy cznychi ksiązek o kwotę 356'10 zł

$ łz r o Zakup mater\ałów i wypo sazón\a o kwotę 
' \1r?',i2";

$ ł:oo Zaklry usług pozostĄch o kwotę

915,75 złZSP PokrzYwnica
$ 4210 Zakup materlałów i wyposaŻenia o kwotę

ZSP Reńska WieŚ

$ 4210 Zakup matertałów i wypo sażeniao kwotę 
. i 1 - .l---'^+ 

10'000 zł

$ 4240 Zaklrypo-o"y naukorłych, dydaĘ cznychi ksiązek o kwotę t'207 
'30 

z|

$ 4300 Zakupusług pozostaĘch o kwotę , -_-^l_ 
1'098'58 zł

Rozdział 80103 oó"iuły przedszkolne w szkołach podstawowych

Z;Gs Długomiłowice
$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę

ZSP Reńska Wieś
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Rozdział 801 10 Gimnazja
$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę

Dział 852 Pomog społeczna
n-ro"l"ł ss ztzTiua"unia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z abezpieczenia społeczne go

$ 3110-1 Świadczenia społecznę o kwotę

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

$ 3110-2 Świadczenia społec7:11ę o kwotę
s2

Zarządzenię wchodziw Ęcie z dniem podpisania'

70 zł

I05 zł

1Ż5 z\

10.000 zł

75,93 zl


