
Zarządzenie Nr 7 4114

Wójta Gminy Reńska WieŚ
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawi e 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 / tękst jednolity Dz.IJ. z Ż0I3 r. poz.594 oraz art.257 ,

art. 258 ustawy z dtia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (1.t. Dz. U. z
2OI3 r. poz.885 ze zm.), zarządza co następuje:

s1
W budzęcie Gminy przyjętymUchwałąXxxv[ 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej

Wsi z drua23 grudnia 2013 roku:

I. Zwieksza się dochodY o kwotę 232.569 zł
ztegoz
Dział 852 Pomog społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinneo świadczenie z funduszu

alimentaryjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpie czenia społecznego.

$ 2010 Dotacje celowe otrrymanę zbudżętu państwanarealizację
zadanbieżących z zah'resu administracjirządowej oraz innych zadan

zleconych gminie ustawami o kwotę 156.100 zł
Rozdział 852|3 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.

.- $ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa na realizację
zadanbieŻących z zahesu administracj\ rządowej oraz innych zadń
zleconych gminie ustawami o kwotę L.000 zł

Rozdział 85Ż14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

$ 2030 Dotacje celowe otrrymane zbudŻetu państwanarcalizację
własnych zadartbteŻącychgmin (związkow gmin)o kwotę 33.400 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

$ 2030 Dotacje celowe otrzymanę zbudżetu państwanarealizację
własnych zadanbiezących gmin (związków gmin)o kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność

$ 2010 Dotacje celowe otrzymanę zbudŻetu państwanarealizację
zadan b i ezący ch z zak r esu adm in i str acji r ządow ej or az inny ch zadan

zleconych gminie ustawami o kwotę 5'869 zł

16.200 zł



Dział 854 Edukacvina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
s 2030 Dotacje celowe otrzymanę zbudŻetu państwa na realizację

własnych zadaibieŻących gmin (związków gmin)o kwotę 20.000 zł

II. Zmnieisza sie dochodv o kwotę 2Ż4,98 zł
z tegot
Dział 80L Oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
$ 2010 Dotacje celowe otrrymarle zbudżetu państwa na realizację

zadań b i e zący ch z zab e su adm in i str acj t r ządow ej or az inny ch zadan
zleconych gminie ustawami o kwotę 224,98 zł

datki o k
z tegoz
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność
F.soł.Kamionka
$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę

Dział 801 oświata i wychowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
ZSP Pokrzywnica
$ 4010 Wynagrodzęnia osobowe pracowników o kwotę
ZGs Długomiłowice
$ 4010 Wynagrodzęntaosobowe pracowników o kwotę

$ 4110 Składki na ubezpieczęnta społeczne o kwotę
ZSP Reńska Wieś
$ 4010 Wynagrodzęniaosobowe pracowników o kwotę

s 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę
Rozdział 8011 0 Gimnazja
ZS Komorno
$ 4010 Wynagrodzęniaosobowe pracowników o kwotę
ZGS Długomiłowice
$ 4010 Wynagrodzentaosobowe pracowników o kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinneo świadczenie z funduszu

alimentaryjnego oraz składki na ubezpieczenia
rentowe z ubezpieczenia s połeczn ego.

$ 3110-1 Swiadczenia społeczne o kwotę

$ 3 1 10-2 Swiadczenia społeczne o kwotę

I20 zł

26.a00 zł

22.000 zł
2.599,5'l' zł

85.000 zł
L0.000 zł

20.000 zł

L0.000 zł

emerytalne i

136.100 zł
20.000 zł



Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadc zenia" pon,o"y .poł"""n"j,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnic zącew zajęciach w centrum integracji społecznej 

J -_-)

$ 4130-1 Składki na ubezpie częnie'd.owoń o 
"kwotę 

1.000 złRozdział 85214 Zasiłkii pomoc w naturz e orazskładki na ubezpieczenia

$ 3110-2 Świad":ffi{fil:ffiH;- 
33.400złRozdział 852t6 Zasiłki stałe

$ 31 10-1 Świadczenia społec :zi*Ie okwotę 16.200 złRozdział 85295 Pozostała działalność
$ 31 10-4 Świad czeniaspoł..'.re o kwotę 4.699 złs 4210 Zaktry materiałów i wyposazenia o kwotę 170 złs 4300 Zakup usług pozostały,ń o kwotę ' 

'.000 
zł

Rozdział 85415 Po*o. -uffiTna dla uczniów
$ 3260 Inne formy pomocy dlaucmiow o kwotę

na
Rozdział 92605 Zad'aniaw zakresie kultury fizycznej
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 

J ___'I -

20.000 zł

2.000 zł
IY. Zmn
z tego:

iał iow
Rozdział 70a95 Po"o.tułu dĘ]liliE
F.soł.Kamionka
s 4210 Zakup materiałów i wypo sażeniao kwotę

nle
Rozdział 80101 S't oły poo'tuil*.
ZsP Reńska Wieś
s 4240 Zakup pom_ocy naukowych, dydaĘ cznychi ksiązek o 224,98 zł - zlecZGS Długomiłowice
$ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roazneo kwotę 2.599151złRozdział 80103 oddziaĘ przedszkolne w szkołach podstawolvychZSP Pokrzywnica
$ 4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników o kwotę 26.000 złZGS Długomiłowice
$ 4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników o kwotę 22.000 złZSP Reńska Wieś
$ 4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników o kwotę 50.000 zł

120 zł



Rozdział 80130 SzkoĘ zawodowe
$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

Dział 926 Ku|tura flryczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
$ 4210 ZaI<ą materiałow i wyposazenia o kwotę

s2
Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem podpisania.

WO.]T
t-].eń

mgr h{t

75.000 zl

2.000 zl


