
Zarządzenie Nr 98174
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 29 grudnia Z0l4 r.

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

Na podstawie arI.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnta 8 marca 1990 roku
o Samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.I]. z 2013 r. poz.594 oraz art.257,
art- 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publi cznych Q.t. Dz. rJ. z
2013 r. poz.885 ze zm.), zarządza co następuje:

$1
W budzecie Gminy przyjętymUchwałąXXXVII 1235 l13 Rady Gminy Reńskiej
Wsi z dnia 23 grudnia 2013 roku:

I. Zmnieisza sie rozchodv o kwote 692.446 zł
z tegoz
$ 963 Spłaty poŻyczek otrzymanych na finansowanie zadań

r e allzow anych z udziałem śro dków p o cho dz ąc y ch z budzetu Uni i
Europejskiej o kwotę 692.446 zł

II. Zmnieisza sie dochodv o kwote 794.421 zł
z tego:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
5 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem

środków europejskich oruz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich
o kwotę 692.446 zł

Dział 630 Turvstvka
Rozdział 63095 Pozostała działalność
5 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem

środków europejskich oraz środków 
' o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3

oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich
o kwotę 25.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
$ 2007 Dotacje celowe w ramach programów f,tnansowanych zudziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy' lub płatności w ramach budzetu środków
europejskich o kwotę 28.980 zł



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kulturyo świetlice i kluby
s 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych zudziałem

środków europejskich oraz środków , o których mowa w ar1.5 ust.1 pkt 3

orazust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich
o kwotę 24.999 zł

Dział 926 Kultura flzvczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
s 6207 Dotacje cęlowe w ramach programów finansowanych zudziałęm

środków europejsktch otaz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3

oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich
o kwotę 22.996 zł

III. Zmnieisza sie wvdatki o kwote 112.286 zł
z tego:
Dział 630 Turvstvka
Rozdział 63095 Pozostała działalność
$ 6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych kwotę 25.000 zł
(Doposazenie w siłownie zewnętrzne ściezki pieszo-rowerowej przy akwenię Dębowa - zakupy

inwestycyjne)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

$ 4610 KosŹy postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę I0 zl

Dział 750 Administracia publiczna
Rozdział 75023 Urzędy Gmin
s 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6.801 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

5 4217 Zakup materiałów i wyposaŻenia o kwotę 28.980 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
$ 3110-1 Świadczenia społeczne o kwotę 2.Ż00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92t09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
$ 6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżętowych kwotę 24.999 zł
(Zakup zadaszęniapodium do występów aĄstycznychprzy Gminnym ośrodku Kultury w Reńskiej

Wsi - zakupy inwestYcYjne)

Dzial 926 Kultur a fizv czna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fuycznej
$ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1-300 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność
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$ 6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych kwotę 22.996 zł
(Doposazenie w siłownie zewnętrzne wiejskiego centrum rekreacji i sportu w Mechnicy i
Długomiłowicach -zakupy inwestycyjne)

IY. Zwieksza sie wvdatki o kwote 10.311zł
ztegoi
I)ział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
$ 4590Kary i odszkodowania wypłacanę narzęaz osób flzycznych o kwotę 10 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
$ 4430 Rózne opłaty i składki o kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalnośó
$ 3110-5 Swiadczenia społeczne o kwotę

Dział 926 Kultara ftzvczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury ftzycznej
s 4260 Zakup energii o kwotę

$2
Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podpisania.

6.801 zł

2.200 zl

l.300 zł


