
Zarządzenie Nr 95ll4
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 15 grudniaŻ014 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.U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 257,
art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych fi.t. Dz. U.
z2013 t. poz.885 ze Zm.), zarządza co następuje:

s1
W budzecie Gminy przyjęĘm UchwałąXXXV[ 1235 lI3 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z druaZ3 grudnia 2013 roku:

I. Zmnieisza sie wydatki o kwote 8.743"01 zł
z tegoz
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
$ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1.000 zł

Dział 751 Urzędv naczelnvch organów władzv państwowei. kontroli i
ochronv prawa oraz sadownictwa

Rozdział 75l0t flrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

s 4110 Składki na ubezpięczęnia społeczne o kwotę 0,01zł

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne
s 4300 zalup usług pozostĄch o kwotę 3.500 zł

Dział 801 oświata i lwchowanie
Rozdział 801 14 ZespoĘ obsługi ekonomiczno_administracyjnej szkół
$ 4120 Składki na FunduszPracy o kwotę 1.233 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
$ 4300 Zakup usfug pozostaĘch o kwotę 650 zł

Dział 851 ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
$ 4300 Zakup usług pozostĄch o kwotę L.000 zł

Dział 852 Pomog społeczna
Rozdział 85212 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpie czenia społecznego



I

$ 4580 Pozostałę odsetki o kwotę

ilozdział 85219 ośrodki Pomocy Społecznej

$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę

i{ozdział 85295 Pozostała działalność

$ 4210 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę

II. Zwiększa się wvdatki o kwotę 8'743'01 zł
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s 4110 Składki na ubezpięczenia społeczne o kwotę
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$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę

$ łłro Rózne opłaty i składki o kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność

$ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę
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Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania'

0,01' zł

50 zl
3.450 zł

1.000 zł

Ż00 zł -GOPS
860 zł - UG

300 zł

*o;IM'
mc, ya'lbf,"uf"n'?::'ł


