
Zarządzenie Nr 79114
Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 29 października 2014 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnra 8 marca 1990 roku
o Samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 oraz art.257,
art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (1.t.D2.U. z
2013 r. poz.885 ze zm.), znządza co następuje:

s1
W budzecie Gminy przyjętym UchwałąXXXVII ln5 lr3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z dńa23 grudnia 2013 roku:

I. Zwiększa się dochodv o kwotęL..'^fo ł17 o77 Rl zl
z tegoz
Dział 0L0 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
s 0770 Wpłaty ztyttrtu odpłatnego nabycia prawa własności orazprawa

uzytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę t44.000 zł
$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudzetu państwanareaIizacjęzadan

bieŻących z zabesu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych
gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 155.L80'83 zł

Dział 600 Transport i łaczność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
s 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadaniabteŻące realizowanę na

podstawie porozumień (umów) między j ednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 1'5.134 zł

Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 7 50t1, Urzędy Wojewódzkie
$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudŻetupaństwa narealizacjęzadan

bieŻących z zakesu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych
gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.208 zł

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.

$ 2030 Dotacje celowe otrzymanę zbudŻetu państwanareaIizację
własnych zadńbieżących gmin (związków gmin)o kwotę 1'.500 zł



r/
Dział 600 Transport i łaczność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
$ 6330 Dotacje celowe ottrymanę zbudŻęfu pństwanarealizację inweĘcji i

zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę

f)ział 700 Gosnodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

$ 0770 Wpłaty ztytlilu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę L44.000 zł

Dział 854 Bdukacvina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
$ 2 0 4 0 D otacj e pr zekazane z budŻetu p aństw a na r eaIizacj ę zadan bi ezących

gmin z za\<resu edukacyjnej opieki wychowawczei frnansowanych w
całości przezbudzet państwa w ramach programów rządowych o 45a zł

1|8.428,67 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
s 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

s 4110 Składki na ubezpieczęnia społeczne o kwotę

$ 4120 Składki na FunduszPracy o kwotę

5 4210 Zakup materiałów i wyposaŻęria o kwotę

$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę

Dział 600 Transport i łaczność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę

Dział 700 Gosnodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę

$ 4430 Rózne opłaty i składki kwotę

Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 7 5011 Urzędy Wojewódzkie
s 4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników o kwotę

s 4110 Składki naubezpięczenia społeczne o kwotę

s 4120 Składki na FunduszPracy o kwotę

2.275,96 zł
389,20 zł
34,84 zł

342,76 zł
l5Ż.l38,07 zł

15.134 zł

27.921 zl
32.000 zł

|.010,46 zł
L72,78 zł

24,76 zł



Dział 757 obsłuea dłueu publiczneeo
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

$ 8 1 1 9 odsetki "l"l;;T#:#;."i:;'::#Hi:;::-.h lub zacirynięty ch
przezj ednostkę samorządu terytorialnego o kwotę

Dział 80L oświata i wychowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
ZGS Długomiłowice
$ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę
Rozdział 801 10 Gimnazja
ZS Komorno
s 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby

cywilnej o kwotę
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
$ 3030 Róme wydatki narzecz osób fizycznych o kwotę
Rozdział 80195 Pozostała działalność
s 4300 Za\up usług pozostaĘch o kwotę

Dział 854 Edukacvina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
$ 3260 Inne formy pomocy dlauczniów o kwotę

s 4130-2 Składki naubezpieczenie zdrowotne o kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
s 4300 Zakllp usług pozostĄch o kwotę

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.

1.000 zł

35 zł

133o88 zł

2.000 zł

4.800 zł

5.000 zł

1.500 zł

Ż00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
$ 2480 Dotacja podmiotowaz budzetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 13.279 zł

IV. Zmnieisza sie wvdatki o kwote 205.247"55 zł
z tegoz
Dział 600 Transport i łaczność
Rlozdział 60016 Drogi publiczne gminne



Dział 757 obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowycho kredytów i poĘczek

$ 8 1 1 0 o d s etki # ll,i'"'""H:ff#}1i' ::#Hi:;"*'l-.h lub zac i ągni ęty ch

s 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę
(Remont dróg gminnych - ul.Długa, Stara, Naczysławska w Długomiłowicach_bp)

Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 75023 Urzędy Gmin
$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę

s 4270 Zakup usług remontowych o kwotę

przezj edno stkę samorządu terytorialnego o kwotę

Dział 80L oświata i wvchowanie
Rozdział 80101 SzkoĘ podstawowe
ZGS Długomiłowice
$ 4300 Zak.up usług pozostałych o kwotę
Rozdział 801 10 Gimnazja
ZS Komorno
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę

Dział 854 Edukacvina opieka wvchowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

$ 3260 Inne formy pomocy dIauczniów o kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

$ 4210 Zakup materiałow i wyposażenia o kwotę

$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych o kwotę
(Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Większycachprzy ul. Kozielskiej)

$2
Zaruądzenie wchodziw życte z dniem podpisania.

It8.428,67 zl

25.000 zł
45.000 zł

1.000 zl

35 zł

L33o88 zł

450 zł

200 zl
15.000 zł


