
Zarządzenie Nr 66114

Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 16 września 201'4 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 t. poz.594 oruz art.Ż57,

art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (.t.Dz.TJ. z
2013 r. poz.885 ze zm.), zarządza co następuje:

s1

W budzecie Gminy przyjętym UchwałąXXXV[ 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z druaL3 grudnia 2013 roku:

I. Zwieksza sie dochody o kwotę 48.035 zł
z tegoz
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinneo świadczenie z funduszu

alimentacyjnego araz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpie czenia społecznego

$ 2010 Dotacje celowe przekazanę zbudżetu państwanaręalizacjęzadń
bieżących z zabesu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom (zw\ązkom gmin) ustawami o kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność
$ 2030 Dotacje celowe ottzymane zbudŻetu państwanarealizację

własnych zadań biezących gmin (związkow gmin)o kwotę

47.000 zl

1..035 zł

II. Zmnieisza sie dochodv o kwote 100 zł
ztegoz
Dział 751 Urzędv naczelnvch organów władzv państwowei. kontroli i

ochrony prawa oraz sadownictwa
Rozdział 7511,3 Wybory do parlamentu Europejskiego
$ 2010 Dotacje celowe przekazarte zbudze,tu państwa narealizacjęzadń

bieŻących z zahesu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych
gminom (nruiązkom gmin) ustawami o kwotę 100 zł

lII. Zwiększa się wydatki o kwotę 90.789'38 zł
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
s 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę I.886,72 zł



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność
F.soł. Bytków
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę t.699,36 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
$ 3030 Rózne wydatki narzęcz osób ftzycznych o kwotę 5.068'30 zł
Rozdział 80114 ZespoĘ obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł

Dział 852 Pomog społeczna
Rozdział 85212 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społeczn ego

$ 31 10-2 Świadczenia społec Zne o kwotę 24.000 zł
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę L0.800 zł
$ 4110-1 Składki na ubezpięczenia społeczne o kwotę 10.000 zł
$ 4110-2 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.400 zł
s 4120 Składki na FunduszPracy o kwotę 200 zł
$ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 600 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

, emerytalne i rentowe
$ 3110-1 Swiadczenia społeczne o kwotę 12.300 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność
$ 3110-2 Świadczenia społeczne o kwotę 1.035 zł
$ 3110-5 Swiadczenia społecznę o kwotę 10.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

IV. Zmnieisza się wvdatki o kwote 42.854.38 zł
z tegoz
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
s 4210 Zakup matęriałow i wyposaŻenia o kwotę 1'.886,72 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność



v

F.soł. Bytkow
5 4210 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę 1.699,36 zł

Dział 751 Urzędy naczelnvch organów władzy państwowei. kontroli i
ochrony prawa oraz sadownictwa

Rozdzial 7 5113 Wybo ry do pa rla m entu E u ropej skie go

$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę t00 zł -zlec.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
$ 4810 Rezerwy - rezerw celowe -z zabesu zaruądzartia kryzysowego

o kwotę 22.300 zł

Dział 801 oświata i wychowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
s 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakĘcznych i ksiązek o 5.068o30 zł_(z)
Rozdział 80114 ZespoĘ obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół
$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 8521,4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
$ 3110-1 Świadczenia społec7:Ite o kwotę 10.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
s 4Ż60 Zakup energii o kwotę 1.000 zł

s2
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.


