
Zarządzenie Nr 87114
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 26 listopad,a2014 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.IJ. z 2013 r. poz.594 oraz art.257,
art. Ż58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.t. Dz. U. z
2013 t. paz.885 ze zm.), zaruądza co następuje:

$1
W budzecie Gminy przyjętym UchwałąXXXVII 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z drua 23 grudnia Ż0I3 roku:

I. Zwieksza sie dochodv o kwote 72.900 zł
z tegoz
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 852t2 Świadczenia rodzinneo świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego.

s 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwanarealizację
zadańbieŻących z zal<ręsu administracji rządowej oraz innych zaduh
zleconych gminie ustawami o kwotę 72.900 zł

II. Zmnieisza się dochodv o kwote 1.134"86 zł
z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
$ 2010 Dotacje celowe otrzymane zbudŻetu państwanarealizację

zadan bi eŻący ch z zah e su adm i ni str acji r ządow ej or az inny ch zadan
zleconych gminie ustawami o kwotę 1.134,86 zł

III. Zwiększa się wvdatki o kwotę 84.900 zł
z tegoz
Dział 801 oświata i wvchowanie
Rozdział 80114 ZespoĘ obsługi ekonomiczno_administracyjnej szkół
$ 4010 Wynagrodzęnta osobowe pracowników o kwotę 12.000 zł

Dział 852 Pomog spoleczna
Rozdział 85212 Swiadczenia rodzinneo świadczenie z funduszu

alimentacyjnego orzz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpie czenia społecznego.

$ 3110-1 Swiadczenia społeczne o kwotę 72.000 zł



$ 4010 Wynagro dzęniaosobowę pracowników o kwotę

ś łiió z śr.łńr.i na ubezpi ęczentaspołeczne o kwotę

s łizo-r Składki na FunduszPracy o kwotę

600 zł
Ż00 zł
L00 zł

n-a"t"ł s0130 SzkoĘ zawodowe

$ 4010 Wynagro dzęniiosobowe pracowników o kwotę

-ffiostała działalność

$ łzro Zakllp materiałow i wyposaŻęn\a o kwotę

$2
Zarządzenie wchodzi w Życ\e z dniem podpisania'

IŻ.000 zł

1.134,86 zl


