
Zarządzenie Nr 65 /1'4
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.IJ. z 2013 r. poz.594) oraz art.222 ust
4, art.257, art.258 ustawy z dn\a 27 sierpnia}}}9 r. o finansach publicznych

Q.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza co następuje:

s1
W budzecie Gminy przryjętym UchwałąXXXV[ 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z drua23 grudnia 2AB roku:

I. Zwieksza sie dochodv o kwote 48.035 zl
z tegoz

2 Pomoc s a
Rozdział 85212 nia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudżetu państwa narealizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych
gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 47.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność
$ 2030 Dotacje celowę otrrymane zbudżetu państwanareaIizację

własnych zadanbieŻących gmin (związkow gmin)o kwotę 1.035 zł

II. Zmnieisza sie dochodv o kwote 100 zł
ztego:
Dział 751 Urzedv naczelnvch organów władzv państwowei, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 751'13 Wybory do parlamentu Europejskiego
$ 2010 Dotacje celowe przekazanę zbudŻetu państwanarealizacjęzadań

bieżących z zakcesu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych
gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 100 zł

. Zwieksza datki o k
ztego:
Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne
- wydatki bieŻące o kwotę
1/ wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

85.403.30 zł

10.000 zl



a/ wydatki związane zrealizacjąich statutowychzadan o kwotę

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieŻące o kwotę
1/ świadczenianarzecz osób flzycznych o kwotę 5.068,30 ZŁ

10.000 zł

5.068o30 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spolecznego

- wydatki bieŻące o kwotę 47.000 zł
1/ wydatki jednostek budzetowych, w tym na:
al vłynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.000 Zł
2l świadczenianarzecz osób ftrycznych o kwotę 24.000 zł
Rozdział 852t4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
- wydatki bieŻące o kwotę
1/ świadczenianarzecz osób fizycznych o kwotę 11.800 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność
- wydatki bieżące o kwotę
1/ świadczenianarze:Z osób flrycznych o kwotę II.035 zł

12.300 zł

11'.035 zł

22.300 zł

5.068'30 zł

5.068,30 zł

IV. Zmnieisza się wydatki o kwotę 37.468'30 zł
z tegoz
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzv państwowei. kontroli i

ochronv prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego
- wydatki bieżące o kwotę 100 zł
1/ wydatki jednostek budzetowych, w tym na:
a/ wydatki związarrc z reaIizacją ich statutowy ch zadan o kwotę 1,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
- rezerry celowe - z zabesu zarządzania kryzysowego o kwotę

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
- wydatki bieżące o kwotę
Il wydatki jednostek budzetowych, w tym na:
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadń o kwotę



Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 852t4 

3n'lil'ilTff":#rurze 
oraz składki na ubezpieczenia

- wydatki bieżące o krvotę
1/ świadczeniarLarzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł

s2
Zarządzenie wchodziw Ęcie z dttlem podpisania.

10.000 zł
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