UCHWAŁA NR XLVII/307/14
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz.594) oraz art.211, art.212, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy przyjętym Uchwałą XXXVII/235/13 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 23 grudnia
2013 roku:

I. Zwiększa się dochody o kwotę
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego o kwotę

317.022,83 zł

144.000 zł

155.180,83 zł

15.134 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
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 otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)o kwotę

1.500 zł

II. Zmniejsza się dochody o kwotę
z tego:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
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262.878,67 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów
rządowych o kwotę
III. Zwiększa się wydatki o kwotę
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące o kwotę
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
152.480,83 zł
b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.700 zł

118.428,67 zł

144. 000 zł

450 zł
258.022,83 zł

155.180,83 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące o kwotę
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.134 zł

15.134 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
- wydatki bieżące o kwotę
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 59.921 zł

59.921 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział Urzędy Wojewódzkie
- wydatki bieżące o kwotę
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.208 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
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1.208 zł

- wydatki bieżące o kwotę
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące o kwotę
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.800 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieżące o kwotę
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 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.
- wydatki bieżące o kwotę
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.500 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące o kwotę
1/dotacje na zadania bieżące o kwotę 13.279 zł
IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę
z tego:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe o kwotę

2.000 zł

4.800 zł

5.000 zł

1.500 zł

1 3.279 zł

203.878,67 zł

118.428,67 zł

(Remont dróg gminnych – ul.Długa, Stara, Naczysławska w Długomiłowicach-bp)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy Gmin
- wydatki bieżące o kwotę
1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 70.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieżące o kwotę
1/ świadczenia o kwotę 450 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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70.000 zł

450 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki majątkowe o kwotę

15.000 zł

(Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Większycach przy ul. Kozielskiej)
§ 2. Załącznik nr 2 Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVII /235 /13 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 23 grudnia
2013 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Reńska Wieś.

Przewodniczący Rady Gminy
Reńska Wieś
Krystian Flegel
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/307/14
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 29 października 2014 r.

(zmiany wprowadzone do zał. Nr 2 Tabela nr 2 do

uchwały Nr XXXVII/235/13 Rady Gminy Reńskiej Wsi
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Reńska Wieś na 2014 r
Dział Rozdział Wyszczególnienie
010

600

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i
01010
sanitacyjna wsi

Źródła finansowania

976.500,00
976.500,00

Wymiana rur azbestowych w
Długomiłowicach

850.000,00

Budżet gminy

Wymiana rur azbestowych w
Długomiłowicach – etap II

40.000,00

Budżet gminy

Budowa przyłącza wody w
Dębowej (do zabudowy szeregowej

26.500,00

Budżet gminy

Budowa przyłącza wody w
Dębowej (ul. Główna 2i,2k)

60.000,00

Budżet gminy

Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
Przebudowa nawierzchni drogi
powiatowej nr 1408-O
Zdzieszowice-Walce.

60016

Planowane
wydatki - zł

Drogi publiczne gminne
Remont dróg gminnych – ul.Długa,
Stara, Naczysławska w
Długomiłowicach
Przebudowa i budowa dróg
gminnych obsługujących strefę
aktywności inwestycyjnej w
Pociękarbiu, Gmina Reńska Wieś
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
– etap I.
Przebudowa chodnika na ul.
Krapkowickiej w Poborszowie
Wymiana wiaty przystankowej w
Gierałtowicach
Zakupy inwestycyjne- zakup progu
zwalniającego na ul.Polnej Radziejów
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7.690.586,85
38.000,00
38.000,00

(dotacja celowa dla Powiatu
KędzierzyńskoKozielskiego)

6.811.030,89
595.848,34

5.981.613,65

48.999,83

16.069,07

5.500,00

316.817.01 Budżet gminy
279.031,33 Budżet
Państwa
1.306.773,65 Budżet
gminy
4.674.840,00 - Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Opolskiego
2007-2013)
15.164,50 Budżet gminyfundusz sołecki
33.835,33 Budżet gminy
10.469,07 Budżet gminyfundusz sołecki
5.600,00 Budżet gminy
Budżet gminy- fundusz
sołecki

Przebudowa odcinka ul.
Harcerskiej w Komornie

60017

Drogi wewnętrzne
Przebudowa odcinka drogi
transportu rolnego – ul. Długa w
Większycach
Budowa drogi transportu rolnego w
Większycach
Budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości
Dębowa
Budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości
Długomiłowice

630

Turystyka
63095

Pozostała działalność
Budowa parkingu w ramach
terenów inwestycyjnych w obrębie
akwenu Dębowa
Zakupy inwestycyjne Doposażenie w siłownie
zewnętrzne ścieżki pieszorowerowej przy akwenie Dębowa

700

Gospodarka mieszkaniowa
70095

Pozostała działalność
Adaptacja pomieszczeń na
mieszkania socjalne w
Gierałtowicach

750

Administracja publiczna
75023

Urzędy gmin
Zakupy inwestycyjne

754

Bezpieczeństwo i ochrona
przeciwpożarowa
75412

Ochotnicze straże pożarne
Zakupy inwestycyjne- zakup
samochodu strażackiego dla OSP
Gierałtowice
Zakupy inwestycyjne- zakup
sprzętu.

75405

Komendy powiatowe policji
Wpłaty na państwowy fundusz
celowy na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych.
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163.000,00

Budżet gminy

841.555,96
174.272,88

630.270,08

16.808,00

20.205,00

96.122,88 Budżet gminy
78.150,00 Budżet Państwa
281.520,08 Budżet gminy
348.750,00 Budżet
Państwa
Budżet gminy

Budżet gminy

143.290,77
143.290,77
100.000,00

43.290,77

Budżet gminy

18.290,77- Budżet gminy
25.000,00- Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013

20.000,00
20.000,00
20.000,00

Budżet gminy

10.000,00
10.000,00
10.000,00

Budżet gminy

66.500,00
60.000,00
50.000,00

Budżet gminy

10.000,00

Budżet gminy

6.500,00
6.500,00

Budżet gminy

801

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe
Adaptacja istniejących obiektów
przyszkolnych w Mechnicy do
ogólnodostępnego użytku w celach
turystycznych.
Remont boiska szkolnego w
Mechnicy.

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Komornie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w
Łężcach – opracowanie
dokumentacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej
Długomiłowice – Dębowa.
Budowa przyłączy kanalizacji
sanitarnej Większyce, Reńska Wieś

90015

Budowa drogi i kanalizacji
sanitarnej – ul.Tęczowa w
Wiekszycach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Przebudowa oświetlenia na
odcinku ul. Cmentarnej - Łężce

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Zakup zadaszenia podium do
występów artystycznych przy
Gminnym Ośrodku Kultury w
Reńskiej Wsi

926

Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
Budowa stadionu sportowego z
infrastrukturą lekkoatletyczną w
miejscowości Reńska Wieś
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812.449,58
812.449,58
557.449,58 453.049,58- Budżet gminy
104.400,00 - Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013
255.000,00 185.000,00 – Budżet gminy
70.000,00- Budżet Państwa

2.703.621,00
2.666.621,00
2.314.186,00

42.435,00

50.000,00
230.000,00
30.000,00

526.740,00 - Budżet gminy
692.446,00 - Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013
1.095.000,00 - WFOŚiGW
Budżet gminy

Budżet gminy
Budżet gminy
Budżet gminy

37.000,00
37.000,00

25.000,00- Budżet gminy
12.000,00- Budżet gminy –
fundusz sołecki

49.175,40
49.175,40
49.175,40

24.176,40 - Budżet gminy
24.999,00 - Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013

1.881.289,94
1.789.273,99
343.349,99

293.349,99 Budżet gminy
50.000,00 Budżet
Państwa

Budowa stadionu sportowego z
infrastrukturą lekkoatletyczną w
miejscowości Reńska Wieś-część II

92605

Zadania w zakresie kultury
fizycznej
Zakupy inwestycyjne
-zakup traktora.

92695

Pozostała działalność
Wiejskie centrum rekreacji i sportu
w Pociękarbiu.

Zakupy inwestycyjne Doposażenie w siłownie
zewnętrzne wiejskiego centrum
rekreacji i sportu w Mechnicy i
Długomiłowicach.
Ogółem środki na wydatki majątkowe:
z tego:
- inwestycje
- zakupy inwestycyjne
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1.445.924,00

985.024,00 Budżet gminy
460.900,00 Budżet
Państwa

8.000,00
8.000,00

Budżet gminy

84.015,95
15.715,71- Budżet gminy
7.944,39 - fundusz sołecki
24.999,00- Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013
12.360,85 Budżet gminy
35.356,85
22.996,00 Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013
48.659,10

14.353.413,54
14.135.590,52
217.823,02

