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z dnia t6 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Reńska Wieś.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnta 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U . z 2013 r. poz.594) oraz art. 222 ust
4, art. 25J, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Q.t.Dz.U. zŻ0I3 r.poz.885 ze Zm.),zarządza co następuje:

$1
W budzęcie Gminy przyjętym UchwałąXXXVII 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z dniaZ3 grudnia 2013 roku:

I. Zwieksza sie dochody o kwote 232.569 zł
ztego:
Dział 852 Pomog społeczna
Rozdział 85212 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ub ezpieczenia s połeczn e go.

$ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżętu państwa na ręalizację
zadań b i ezących z zakr ęsu admini str acji r ządow ej or az innych zadń
zleconych gminie ustawami o kwotę 156.100 zł

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.

l-- $ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwanarealizację
zadan bieŻący ch z zal<r ę su adm i n i str acji r ządow ej ot az inny ch zadań
zleconych gminie ustawami o kwotę 1.000 zł

Rozdział 85214 Zasiłlł i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

$ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwanarealizację
własnych zadan biezących gmin (związkow gmin)o kwotę 33.400 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

$ 2030 Dotacje celowe otrzymanę zbudżętu państwanarealizację
własnych zadan biezących gmin (związków gmin)o kwotę 16.200 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność
$ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwanareaIizację

zadan bieŻący ch z zaL<r e su adm i ni str acji r ządow ej or az innyc h zadan
zleconych gminie ustawami o kwotę 5.869 zł



Dział 854 Edukacvina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

$ 2030 Dotacje celowe otrzymane zbudżętu państwa na realizację
własnych zadanbieżących gmin (związkow gmin)o kwotę

Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe

$ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację
zadań biezących z zakresu administracjt rządowej oruz innych zadan

zleconych gminie ustawami o kwotę 224,98 zł

III. Zwiększa sie wvdatki o kwote 405.569 zł
z tegoz
Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe

20.000 zł

143.000 zł

30.000 zł

156.100 zł

16.200 zł

- wydatki bieżące o kwotę
1/ wydatki jednostek budZetowych, w tym na:

al wynagrodzęnia i składki od nich naliczanę o kwotę I43.000 zŁ

Rozdział 801 10 Gimnazja
- wydatki bieżące o kwotę
1/ wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

al wynagrodzeniai składki od nich naliczane o kwotę 30.000 zł

Dział 852 Pomog społeczna
R-o"iuł 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ub ezpieczenia społeczn ego.

- wydatki bieŻące o kwotę
1/ świadczenianarzeczosób ftzycznych o kwotę 156.100 zł

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

- wydatki b\eŻące o kwotę 1'000 zł

1/ wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

a/ wydatki związane z ręaIizacją ich statutowy ch zadan o kwotę 1 '000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
- wydatki bieŻące o kwotę
1/ świadczenialtarzecz osób ftzycznych o kwotę 16.200 zł
Rozdział 85214 Zasiłl<l i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe



- wydatki bieżące o kwotę
1/ świadczenianarzęczosób ftzycznych o kwotę 33.400 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność
- wydatki bieŻące o kwotę
1/ wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

al wydatki związanę zręa\izacjąich statutowychzadań o kwotę I.I70 zł
2l swiadczenianatzeczosób ftzycznych o kwotę 4.699 zł

Dział 854 Edukacvina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieŻące o kwotę
1/ świadczęruanarzecz osób flzycznych o kwotę 20.000 zł

33.400 zl

5.869 zl

20.000 zł

IY. Zmnieisza datki o kwot -224-98 zł
z tegoz
Dział 80L Oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
- wydatki bieŻące o kwotę 224,98 zł

1/ wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

al wydatki zwtązane zręalizacjąich statutowychzadan o kwotę 224,98 Zł

Rozdział 80103 oddziaĘ przedszkolne w szkolach podstawowych
- wydatki bieżące o kwotę 98'000 zł

1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

al v,rynagrodzenia i składki od nich naIiczane o kwotę 98.000 zł

Rozdział 80130 SzkoĘ zawodowe
- wydatki bieŻące o kwotę
1/ wydatki jednostek budzetowych, w tym na:

al wynagrodzeniai składki od nich naliczate o kwotę 75.000 zł

s2
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania'

75.000 zł


