
UCHWAŁA NR XIV/117/2019
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, 
art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 39.611.542,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 34.582.082,00 zł

2) dochody majątkowe: 5.029.460,40 zł jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43.075.579,14 zł,

1) wydatki bieżące: 33.014.294,66 zł w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową 
poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie: 37.038,00 zł

2) wydatki majątkowe: 10.061.284,48 zł jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt w wysokości 3.464.036,74 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat 
ubiegłych w wysokości 3.464.036,74 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3.464.036,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00 zł.

2) Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 177.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące oświatowe w kwocie 80.000,00 zł,

b) wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną 
środowiska i gospodarki wodnej, ustala się w wysokości 20.000,00 zł.

§ 8. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł, 
przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł. Na wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii, przeznacza się 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020,- zgodnie 
z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 332.032,66 zł, stanowiącą fundusz sołecki- zgodnie z załącznikiem nr 
8.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu 
w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
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3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz majątkowych z wyłączeniem przeniesień między 
działami,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom 
organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,

5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy,

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę 
budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś

Krzysztof Olszowka
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Tabela nr 1

  Plan

               zł

010 1 300,00

01095 1 300,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze.

1 300,00

600 45 403,00

60014 45 403,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego.

45 403,00

700 221 500,00

70005 221 500,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7 500,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze.

202 000,00

2460

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych.

12 000,00

750 116 411,00

75011 116 411,00

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
116 411,00

710 10 000,00

71035 10 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

751 1 733,00

75101 1 733,00

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

1 733,00

752 400,00

75212 400,00

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

400,00

754 7 600,00

75414 7 600,00

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Reńska Wieś na 2020 r.

Dział Rozdział § Nazwa

Pozostała działalność

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka mieszkaniowa

Cmentarze

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Obrona narodowa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Działalnośc usługowa

Pozostałe wydatki obronne

Obrona cywilna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/117/2019

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 18 grudnia 2019 r.
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2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

7 600,00

756 12 056 476,00

75601 15 000,00

0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej.
15 000,00

75615 1 513 151,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 229 367,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 235 355,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 36 663,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 11 766,00

75616 3 405 764,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 971 604,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 093 348,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 1 421,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 274 391,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat
10 000,00

75618 155 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 120 000,00

75621 6 967 561,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 837 561,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 130 000,00

758 12 007 189,00

75801 9 226 102,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 226 102,00

75807 2 748 087,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 748 087,00

75814 33 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 33 000,00

801 650 570,00

80101 2 950,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze.

2 950,00

80104 613 620,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00

0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
200 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

373 620,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Różne rozliczenia finansowe

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Przedszkola
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80195 34 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze.

34 000,00

851 60 000,00

85195 60 000,00

0750

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze.

60 000,00

852 399 000,00

85213 9 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

9 000,00

85214 159 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

159 000,00

85216 91 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

91 000,00

85219 100 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

100 000,00

85228 9 000,00

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

9 000,00

85230 31 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych)

31 000,00

855 8 984 000,00

85501 7 365 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 25 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci,

7 334 000,00

85502 1 377 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00

Pozostała działalność

Ochrona zdrowia

Pozostała działalność

Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w zakresie dożywiania

Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

1 367 000,00

85504 236 000,00

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

236 000,00

85513 6 000,00

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

6 000,00

900 20 500,00

90019 20 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00

90020 500,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00

34 582 082,00

Tabela nr 2

Plan

               zł 

010 50 000,00

01095 50 000,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości.
50 000,00

600 172 500,00

60017 172 500,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje 

i  zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                

172 500,00

630 4 011 284,40

63095 4 011 284,40

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

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       

4 011 284,40

700 150 000,00

70005 150 000,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości.
150 000,00

900 145 676,00

90001 145 676,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska.

Transport i łączność

Pozostała działalność

Drogi wewnętrzne 

Dział Rozdział

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Wspieranie rodziny

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Razem dochody bieżące:

Plan dochodów majątkowych budżetu gminy Reńska Wieś na 2020 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

§ Nazwa
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6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

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       

145 676,00

921 500 000,00

92109 500 000,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

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       

500 000,00

5 029 460,40Razem dochody majątkowe:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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Tabela nr 1

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Reńska Wieś na 2020 r.

   Plan 

           zł

010 91 574,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 20 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 20 000,00

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 

monitoringowe pozostałości chemicznych 

i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 

pochodzenia zwierzęcego

10 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 10 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 10 000,00

Izby rolnicze 26 574,00

1) dotacje na zadania bieżące 26 574,00

Wyłączenie z produkcji rolnej 17 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 17 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 17 000,00

Pozostała działalność 18 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 18 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 18 000,00

020 3 200,00

Gospodarka leśna 3 200,00

1) wydatki jednostki w tym: 3 200,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 3 200,00

600 576 624,98

60004 Lokalny transport zbiorowy 291 600,00

1) dotacje na zadania bieżące 291 600,00

Drogi publiczne powiatowe 45 403,00

1) wydatki jednostki w tym: 45 403,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 403,00

Drogi publiczne gminne 219 621,98

1) wydatki jednostki w tym: 219 621,98

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 219 621,98

Drogi wewnętrzne 20 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 20 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 20 000,00

700 627 541,41

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 538 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 528 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 360 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

70005

01095

Leśnictwo

02001

Transport i łączność

60014

60016

60017

Dział Rozdział Wyszczególnienie

Rolnictwo i łowiectwo

01010

01022

01030

01042

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/117/2019

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 18 grudnia 2019 r.
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2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych. 10 000,00

Pozostała działalność 89 541,41

1) wydatki jednostki w tym: 89 541,41

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 89 541,41

710 10 000,00

71035 Cmentarze 10 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 10 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00

750 4 073 601,00

Urzędy Wojewódzkie 116 411,00

1) wydatki jednostki w tym: 116 411,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 116 411,00

Rady Gmin 82 790,00

1) wydatki jednostki w tym: 2 950,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych   zadań 2 950,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 79 840,00

Urzędy Gmin 3 170 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 3 160 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 530 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 630 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 10 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 130 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań. 130 000,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 332 600,00

1) wydatki jednostki w tym: 330 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 20 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 2 600,00

Pozostała działalność 241 800,00

1/ wydatki jednostki w tym: 168 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań. 148 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 73 800,00

751 1 733,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 
1 733,00

1) wydatki jednostki w tym: 1 733,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 033,00

b) wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań. 700,00

752 400,00

Pozostałe wydatki obronne 400,00

1) wydatki jednostki w tym: 400,00

75101

Obrona narodowa

75212

70005

70095

Administracja publiczna

75011

75022

75023

75075

Działalnośc usługowa

75085

75095

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 
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a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 400,00

754 230 600,00

Ochotnicze straże pożarne 223 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 211 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 172 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00

Obrona cywilna 7 600,00

1) wydatki jednostki w tym: 7 600,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 200,00

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 2 400,00

757 37 038,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 37 038,00

758 257 000,00

Rezerwy ogólne i celowe 257 000,00

1) ogólne 80 000,00

2) celowe - oświatowe 80 000,00

3) celowe - zarządzanie kryzysowe 97 000,00

801 14 305 873,00

Szkoły podstawowe 9 588 632,00

1) wydatki jednostki w tym: 7 584 057,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 673 692,00

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 910 365,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 286 860,00

3) dotacje na zadania bieżące. 1 717 715,00

Przedszkola 3 382 336,00

1) wydatki jednostki w tym: 3 294 905,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 390 078,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 904 827,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 87 431,00

Dowożenie uczniów do szkół 189 100,00

1) wydatki jednostki w tym: 169 100,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 169 100,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00

Technika 478 646,00

1) wydatki jednostki w tym: 477 006,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 389 304,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 87 702,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 1 640,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 979,00

1) wydatki jednostki w tym: 60 979,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 60 979,00

75412

75414

Oświata i wychowanie

`

80101

80104

80113

80115

80146

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

75818

75212

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

i innych formach wychowania przedszkolnego

66 119,00

1) wydatki jednostki w tym: 66 119,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 056,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 11 063,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w szkołach podstawowych.

410 061,00

1) wydatki jednostki w tym: 384 585,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 340 607,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 43 978,00

3) dotacje na zadania bieżące. 25 476,00

Pozostała działalność 130 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 126 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 126 000,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00

851 229 680,00

Zwalczanie narkomanii 1 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 1 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 1 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 120 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 000,00

Pozostała działalność 108 680,00

1) wydatki jednostki w tym: 102 680,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 680,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 000,00

2) dotacje na zadania bieżące 5 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 1 000,00

852 1 550 200,00

Domy pomocy społecznej 400 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 400 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 400 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 9 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 9 000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
259 000,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 259 000,00

Dodatki mieszkaniowe 15 000,00

Pomoc społeczna

85202

85213

85214

85215

80150

80195

Ochrona zdrowia

85153

85154

85195

`

80149
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1) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 15 000,00

Zasiłki stałe 91 000,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 91 000,00

Ośrodki pomocy społecznej 568 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 564 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 478 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 4 000,00

85228 Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 9 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00

Pomoc w zakresie dożywiania 53 000,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 53 000,00

Pozostała działalność 146 200,00

1) wydatki jednostki w tym: 65 200,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 200,00

2) dotacje na zadania bieżące 31 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 50 000,00

854 8 000,00

85415 Pomoc materialna  o charakterze socjalnym 8 000,00

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 8 000,00

855 9 097 900,00

Świadczenia wychowawcze 7 369 400,00

1) wydatki jednostki w tym: 97 400,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 900,00

b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 42 500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 7 272 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1 380 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 108 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 800,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 15 200,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 1 272 000,00

Wspieranie rodziny 264 500,00

1) wydatki jednostki w tym: 36 500,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 700,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 800,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 228 000,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 30 000,00

1) dotacje na zadania bieżące 30 000,00

Rodziny zastępcze 48 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 48 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 000,00

Rodzina

85501

85502

85508

85504

85215

85216

85219

85230

85295

Edukacyjna opieka wychowawcza
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

6 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 6 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00

900 688 460,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 40 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 40 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 40 000,00

Schroniska dla zwierząt 8 460,00

1) wydatki jednostki w tym: 8 460,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 8 460,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 475 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 475 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 475 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
25 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 25 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 25 000,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 20 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 20 000,00

Pozostała działalność 120 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 120 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 120 000,00

921 919 103,57

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 505 000,00

1) dotacje na zadania bieżące. 505 000,00

Biblioteki 205 000,00

1) dotacje na zadania bieżące. 205 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00

1) dotacje na zadania bieżące. 10 000,00

Pozostała działalność 199 103,57

1) wydatki jednostki w tym: 192 103,57

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 192 103,57

2) dotacje na zadania bieżące. 7 000,00

926 305 765,70

Zadania w zakresie kultury fizycznej 281 500,00

1) wydatki jednostki w tym: 101 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00

2)świadczenia na rzecz osób fizycznych. 500,00

3) dotacje na zadania bieżące. 180 000,00

Pozostała działalność 24 265,70

92605

92695

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

92116

Kultura fizyczna 

92195

85513

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001

90013

90015

90019

90095

90026
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1) wydatki jednostki w tym: 24 265,70

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 21 265,70

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00

33 014 294,66

Tabela nr 2

350 000,00

1010 Wymiana sieci wodociągowej - Radziejów 350 000,00 Budżet gminy

600 523 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 110 000,00

Przygotowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi 

gminnej ul. Majatkowej w Łężcach
10 000,00

Fundusz sołecki 

Łężce

Przebudowa ul. Lipowej w Większycach 100 000,00 Budżet gminy

60017 Drogi wewnętrzne 413 000,00

Budowa drogi transportu rolnego ul.Kwiatowa-Reńska 

Wieś- Radziejów opracowanie dokumentacji
20 000,00

Budowa drogi transportu rolnego -Długomiłowice 393 000,00

220.500 Budżet 

gminy   

172.500 

Samorząd 

Województwa

630 7 032 624,48

63095 Postała działalność 7 032 624,48

700 38 000,00

70095 Postała działalność 38 000,00

Przebudowa budynku komunalnego ul.Główna 

Długomiłowice - opracowanie dokumentacji
30 000,00 Budżet gminy

Termoizolacja budynku - Łężce 8 000,00
Fundusz sołecki 

Łężce

30 000,00

80104
Opracowanie projektu budowy przedszkola 

w Mechnicy
30 000,00 Budżet gminy

900 987 660,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 833 160,00

92695

Ogółem wydatki bieżące     

1)  Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jst

Dział Rozdział Wyszczególnienie
Planowane 

wydatki (w  zł)

Źródła 

finansowania

7 032 624,48

3.021.340,08 

Budżet gminy                    

4.011.284,40 

RPO WO

010
Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Przedszkola

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Turystyka

Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej 308 200,00

162.524 Budżet 

gminy            

145.676 PROW

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Reńska Wieś na 2020 r.

Gospodarka mieszkaniowa

801
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Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  ul.Zielonej 

w Radziejowie 150 000,00 Budżet gminy

Budowa kanalizacj sanitarnej  - Poborszów, Mechnica, 

Kamionka  - projekt
74 960,00 Budżet gminy

Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 

tereny inwestycyjne w Pociękarbiu 300 000,00
Budzet gminy

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 150 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

150 000,00 Budzet gminy

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 500,00

Dokumentacja na oświetlenie przy drodze gminnej-  posesja 

przy ul. Kolejowej 4 500,00

Fundusz sołecki 

Komorno

921 1 100 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 100 000,00

Remont Gminnego Ośrodka Kultury 1 100 000,00

600.000 Budżet 

gminy            

500.000 PROW

Ogółem środki na wydatki majątkowe: 10 061 284,48 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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957 Nadwyżki z lat ubiegłych      3 464 036,74 0,00

3 464 036,74 0,00

Rozchody            

zł

  Razem

§ Wyszczególnienie
Przychody             

 zł

Przychody i rozchody budżetu Gminy Reńska Wieś w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/117/2019

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 18 grudnia 2019 r.
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Tabela nr 1

756  120 000,00 zł 

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
 120 000,00 zł 

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  120 000,00 zł 

Tabela nr 2

851  121 000,00 zł 

Zwalczanie narkomanii  1 000,00 zł 

1) wydatki jednostki w tym:  1 000,00 zł 

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  1 000,00 zł 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  120 000,00 zł 

1) wydatki jednostki w tym:  120 000,00 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  16 000,00 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  104 000,00 zł 

w Gminie Reńska Wieś w 2020 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

Ochrona zdrowia

85153

85154

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
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Tabela nr 1

  Plan 

             zł

750 116 411,00

75011 116 411,00

Dochody bieżące:

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami.

751 1 733,00

75101 1 733,00

Dochody bieżące:

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami.

752 400,00

75212 400,00

Dochody bieżące:

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

754 7 600,00

75414 7 600,00

Dochody bieżące:

 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami.

852 9 000,00

85228 9 000,00

2010

Dochody bieżące: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami.

9 000,00

855 8 943 000,00

85501 7 334 000,00

400,00

Pomoc społeczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Reńska Wieś na 2020 r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie

2010

Pozostałe wydatki obronne

2010

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

Obrona cywilna

2010

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

116 411,00

Obrona narodowa

7 600,00

1 733,002010
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2060

Dochody bieżące: 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z 

zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 

związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 

dzieci

7 334 000,00

85502 1 367 000,00

Dochody bieżące:

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

85504 236 000,00

2010

Dochody bieżące: 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

236 000,00

85513 6 000,00

2010

Dochody bieżące: 

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami.

6 000,00

9 078 144,00

Tabela nr 2

   Plan 

           zł

750 116 411,00

Urzędy Wojewódzkie 116 411,00

1) wydatki jednostki w tym: 116 411,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 116 411,00

751 1 733,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

1 733,00

1) wydatki jednostki w tym: 1 733,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 033,00

b) wydatki związane z realizacją ich   statutowych zadań. 700,00

752 400,00

Pozostałe wydatki obronne 400,00

1) wydatki jednostki w tym: 400,00

Wyszczególnienie

Administracja publiczna

75011

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

75101

75212

Obrona narodowa

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Reńska Wieś na 2020 r.

Dział
Rozdz

iał

Ogółem

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz za osby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wspieranie rodziny

1 367 000,00
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a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 400,00

754 7 600,00

Obrona cywilna 7 600,00

1) wydatki jednostki w tym: 7 600,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 200,00

b) wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań 2 400,00

852 9 000,00

85228 Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 9 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00

855 8 943 000,00

Świadczenia wychowawcze 7 334 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 62 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 500,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 11 500,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 7 272 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego.

1 367 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 95 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 800,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 5 200,00

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych. 1 272 000,00

85504 Wspieranie rodziny 236 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 8 000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 800,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych. 228 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz za osby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

6 000,00

1) wydatki jednostki w tym: 6 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00

9 078 144,00Ogółem wydatki      

75414

Pomoc społeczna

Rodzina

85501

85502

85513

75212

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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Wydatki 

ogółem
z tego:

            zł

600 60014

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane 

z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego              

 45 403,00 zł 

wydatki bieżące jednostki:           

45 403,00  zł w tym:

- wydatki związane 

z realizacją ich statutyowych 

zadań 45 403,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział Rozdział Dotacje ogółem
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I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) Dotacje podmiotowe

921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi 505 000,00

92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi 205 000,00

710 000,00

2) Dotacje celowe

600 60004 2710 Powiat Kędzierzyńsko -Kozielski 291 000,00

851 85195 2710 Powiat Kędzierzyńsko -Kozielski 5 000,00

855 85505 2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
30 000,00

326 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) Dotacje podmiotowe

801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mechnicy 1 717 715,00

801 80150 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mechnicy 25 476,00

1 743 191,00

2) Dotacje celowe

852 85295 2830 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

31 000,00

92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 

obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

90005 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

150 000,00

92195 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom.

7 000,00

926 92605 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom.

180 000,00

378 000,00

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy na rok  2020

               Razem dotacje podmiotowe

Kwota   

zł

Kwota   

 zł

Kwota   

zł

921

Dział Rozdział § Nazwa
Kwota

zł      

              Razem dotacje celowe

Dział Rozdział § Nazwa

Dział Rozdział § Nazwa

               Razem dotacje podmiotowe

Dział Rozdział § Nazwa

               Razem dotacje celowe
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Kwota   zł Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział

60016 70095 90015 92195 92695

1. Bytków 9 705,36 zł       7 705,36 2 000,00

2. Dębowa 12 917,70 zł     5 417,70 6 000,00 1 500,00

3. Długomiłowice  34 173,80 zł 12 000,00 16 173,80 6 000,00

3. Gierałtowice 18 522,20 zł     2 500,00 13 000,00 3 022,20

4. Kamionka 13 396,13 zł     3 400,00 9 996,13

5. Komorno 20 743,50 zł     4 000,00 2 000,00 4 500,00 10 000,00 243,50

6. Łężce 27 851,65 zł     10 000,00 15 851,65 2 000,00

7. Mechnica 33 421,98 zł     30 421,98 3 000,00

8. Naczysławki 11 926,66 zł     426,66 11 000,00 500,00

9. Poborszów 23 853,31 zł     2 000,00 21 853,31

10. Pociękarb 11 516,57 zł     9 400,00 2 116,57

11. Pokrzywnica 33 866,24 zł     1 200,00 1 166,24 28 500,00 3 000,00

12. Radziejów 11 789,96 zł     1 000,00 10 789,96

13. Reńska Wieś 34 173,80 zł     4 500,00 18 673,80 11 000,00

14. Większyce 34 173,80 zł     12 000,00 9 000,00 13 173,80

332 032,66 zł   69 621,98 83 541,41 4 500,00 155 103,57 19 265,70

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Reńska Wieś

 na rok 2020 ze środków z art. 2 ust. 1 Ustawy  o Funduszu Sołeckim

L.p Sołectwo
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UZASADNIENIE

W stosunku do projektu budżetu Gminy Reńska Wieś na 2020 rok ustalonym przez Wójta Gminy
zarządzeniem nr 123/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2020
rok dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem oraz wydatków majątkowych o kwotę
74.960,00 zł. Powyższe spowodowane jest niezakończeniem planowanego do realizacji w 2019 roku
zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka – projekt.
Termin realizacji zadania przesunięty został na 2020 rok. Dokonano również zwiększenia przychodów
budżetu gminy i nadwyżki budżetowej o kwotę 74.900,00 zł.
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