
Zarządzenie Nr 70114
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 29 września 20|4 r.

w sprawie zmian do planu finansowego w budżecie Gminy Reńska Wieś.

Na podstawię art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządne gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 oraz art.257,
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2A09 r. o finansach publicznych Q.t. Dz. U. z
2013 r. poz.885 ze zm.), zarządza co następuje:
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W budzecie Gmin y przyjętym UchwałąXXXWI 1235 /13 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z druaZ3 grudnia 2013 roku:

I. Zmnieisza sie dochodv o kwotę 748.37 zł
z tegoz
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.

s 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwanarealizację
własnych zadańbieżących gmin (związkow gmin)o kwotę 500 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
$ 2010 Dotacje celowe otrrymanę zbudżetu państwanarealizację

zadan bie Żący ch z zakr ę su adm ini str acji r ządow ej or az inny ch zadań
z\econychgminie ustawami ó kwotę 248137 zł

II. Zwieksza się dochodv o kwotę 500 zł
z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 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.

$ 2010 Dotacje celowe otrąrmane zbudŻetu państwanarealizację
zadan bieŻący ch z zak'r e su adm ini str acji r ządow ej or az inny ch zadń
zleconych gminie ustawami o kwotę 500 zł



III. Zwieksza sie wydatki o kwotę 16.44o zł
z tegoz

./, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
s 4590 Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób ftzycznycho 3.270 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

$ 3030 Rózne wydatki narzecz osób fizycznych o kwotę 11.800 zł

Dział 80L oświata i wvchowanie
Rozdział 80104 Przedszkola _ PP Mechnica
$ 4280 Zaklą usług zdrowotnych o kwotę 70 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe
s 3110-1 Świadczenia społeczne o kwotę 1.000 zł

Dział 926 Krultara flzvczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
$ 4210 Zaktą mater\ałow i wypostzenia o kwotę 300 zł

IV. Zmnieisza się wvdatki o kwote 16.688.37 zł
ztegoz
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę 3.270 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 7 5412 ochotnic ze straże pożarne

s 4260 Zakup energii o kwotę 2.000 zł
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.500 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

$ 4810 Rezenłry - tęzerry celowe -z zaL<resu zarządzania kryzysowego
o kwotę 4.600 zł

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80104 Przedszkola- PP Mechnica

5 4210 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę 70 zł



ffidatki mieszkaniowe
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