
UCHWAŁA NR XXXIX/226/18
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz.U. z 2017 r. 
poz.1875) oraz art.211, art.212, art.235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 12077 ze zm.), uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy przyjętym Uchwałą XXVII /215/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 
2017 roku:

I. Zwiększa się przychody o kwotę                                                                    1.412.001 zł
z tego:
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.412.001   zł

II. Zwiększa się dochody o kwotę                                                                                  291.251  zł    
z tego:
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 2004 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 budżetu środków
europejskich 2.910 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu    
  terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 65.862 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
o kwotę 16.480 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
 własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
o kwotę 6.000 zł
Dział  852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
o kwotę  

25.000 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) o kwotę                                              124.999 zł
Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność 
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek                                  
sektora finansów publicznych o kwotę                                                           50.000 zł

II. Zmniejsza się dochody o kwotę                                                                                   2.085 zł
z tego:
Dział 750 Administracja publiczna
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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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
o kwotę 2.085 zł

III. Zwiększa się wydatki o kwotę                                                                       1.757.454,34  zł 
z tego:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- wydatki bieżące o kwotę 18.000 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 18.000 zł
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
- wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł
 (Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nowy Dwór 
w Radziejowie-10.000 zł; Opracowanie dokumentacji na budowę drogi 
ul. Lipowa w Naczysławkach-10.000 zł; Przebudowa ul. Dolnej 
w Reńskiej Wsi-150.000 zł)
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
- wydatki majątkowe o kwotę

210.000 zł

(Opracowanie dokumentacji na budowę drogi na działce nr 1151/4 w Reńskiej Wsi -
20.000 zł; Budowa drogi wewnętrznej od ul. Długiej do ul. Leśnej w Większycach-
150.000 zł Budowa odcinka drogi ul. Polna w Wiekszycach-40.000 zł)
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
- wydatki majątkowe o kwotę 350.000 zł
(Rewitalizacja budynku byłego dworca w Długomiłowicach-etap I)
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy Gmin
- wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł  
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 100.000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące o kwotę 2.910  zł
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego o kwotę 2.910 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji
- wydatki majątkowe o kwotę
(dofinansowanie do zakupu samochodu)

7.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące o kwotę 16.480 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.480 zł (NPCz)
Rozdział 80104 Przedszkola
- wydatki bieżące o kwotę 11.614,92 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11.614,92 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 
- wydatki bieżące o kwotę 8.150,66 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
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a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000 zł (NPCz)
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.150,66 zł
Rozdział 80149 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  
 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w   przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania  
przedszkolnego
- wydatki bieżące o kwotę 10.457,46 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.207,46  zł
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.850 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 
- wydatki bieżące o kwotę 2.270,67 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.270,67 zł
Rozdział 80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,   gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i   szkołach zawodowych oraz szkołach 
artystycznych
- wydatki bieżące o kwotę 75.958,63 zł   
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.158,63 zł
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 61.100 zł
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.700 zł
Rozdział 80152 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,technikach, 
branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych szkołach I   stopnia oraz szkołach  artystycznych
- wydatki bieżące o kwotę 11.750 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.850zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 900 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące o kwotę 5.862 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.862 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.000 zł
Dział  852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
- wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 25.000 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 165.000 zł 
(Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020,)
Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł
(Opracowanie dokumentacji dla kanalizacji deszczowej na ul. Tęczowej w Reńskiej Wsi -
10.000zł; Opracowanie dokumentacji dla kanalizacji deszczowej na ul. Polnej 
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w Radziejowie -10.000zł)
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki majątkowe o kwotę
(Opracowanie dokumentacji na doświetlenie miejsca spotkań w Mechnicy ul. Borki)

15.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł
1) Dotacje na zadania bieżące o kwotę  5.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność
- wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł
1) Dotacje na zadania bieżące o kwotę  7.000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
- wydatki majątkowe o kwotę                                                                                    400.000 zł 
(Przebudowa boiska szkolnego w Pokrzywnicy)
Rozdział 92695 Pozostała działalność
- wydatki majątkowe o kwotę                                                                                     100.000 zł 
(Otwarte strefy aktywności)

IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę                                                                        56.287,34 zł    
z tego:
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące o kwotę 2.085  zł  
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.085 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
- wydatki bieżące o kwotę 27.028,85 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  13.631,86zł
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.396,99 zł
Rozdział 80104 Przedszkola
- wydatki bieżące o kwotę 9.272,75 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.272,75 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 
- wydatki bieżące o kwotę 15.329,41 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.329,41 zł
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
- wydatki bieżące o kwotę 300,66 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 300,66 zł
Rozdział 80152 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,  
technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach  
artystycznych
- wydatki bieżące o kwotę 2.270,67 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.270,67 zł
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§ 2. Załącznik nr 2 Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVII /215/17 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 
2017 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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Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Reńska Wieś na 2018 r. 
 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Planowane 

wydatki - zł 

Źródła finansowania 

600 Transport i łączność 1.368.188,78  

 

60016 Drogi publiczne gminne 626.188,78  

 Przebudowa ul. Szkolnej w Większycach 189.358,78 68.869,79 Budżet gminy 

120.488,99 PROW 

Budowa ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi 266.830,00 Budżet gminy 

Opracowanie dokumentacji na budowę 

chodnika przy ul. Nowy Dwór  

w Radziejowie 

10.000,00 Budżet gminy 

 

Opracowanie dokumentacji na budowę 

drogi ul. Lipowa w Naczysławkach 

10.000,00 Budżet gminy 

 

Przebudowa ul. Dolnej w Reńskiej Wsi 150.000,00 Budżet gminy 

60017 Drogi wewnętrzne 742.000,00  

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Łężcach - od drogi krajowej  

38 do ul. Kozielskiej 

532.000,00 290.000 Budżet gminy 

242.000 Budżet państwa 

Opracowanie dokumentacji na budowę 

drogi na działce nr 1151/4 w Reńskiej 

Wsi 

20.000,00 Budżet gminy 

 

Budowa drogi wewnętrznej  

od ul. Długiej do ul. Leśnej  

w Większycach- 

150.000,00 Budżet gminy 

 

Budowa odcinka drogi ul. Polna  

w Większycach 

40.000,00 Budżet gminy 

 

630 Turystyka 1.000.000,00  

 

63095 Postała działalność 1.000.000,00  

 Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii 

kolejowej 

1.000.000,00 Budżet gminy 

 

700  Gospodarka mieszkaniowa 350.000,00  

 

70005 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 350.000,00  

 Rewitalizacja budynku byłego dworca w 

Długomiłowicach-etap I 

350.000,00 Budżet gminy 

 

750 Administracja publiczna 15.000,00  

 75023 Urzędy gmin 15.000,00  

 Zakupy inwestycyjne 15.000,00 Budżet gminy 

754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 550.000,00  

 75404 Komendy wojewódzkie policji 7.000,00  

 Dofinansowanie do zakupu samochodu 7.000,00 Budżet gminy 

75412 Ochotnicze straże pożarne 
543.000,00 

 

 Zakupy inwestycyjne - 

Samochód dla OSP Pokrzywnica 
133.000,00 

75.000 Fundacja PGE 

 58.000  Budżet gminy 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/226/18

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 marca 2018 r.
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Dotacja OSP Mechnica-Kamionka 
400.000,00 

Budżet gminy 

Zakupy inwestycyjne 10.000,00 Budżet gminy 

801 Oświata i wychowanie 311.000,00  

 80101 Szkoły podstawowe 305.000,00  

 Termomodernizacja Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Reńskiej Wsi 

 

     300.000,00 

 

Budżet gminy 

Zakup kserokopiarki 5.000,00 ZSP Większyce 

80104 Przedszkola 6.000,00  

 Zakup tablicy multimedialnej 6.000,00 ZSP Większyce 

852 Pomoc społeczna 165.000,00  

 85295 Pozostała działalność 165.000,00  

  Programu Wieloletniego „Senior+” na 

lata 2015-2020,  

165.000,00 40.001 Budżet gminy 

124.999 Budżet państwa 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.969.525,31  

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.954.525,31  

 Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, 

Mechnica, Kamionka-projekt 

174.960,00 Budżet gminy 

 

Kanalizacja sanitarna w Łężcach  3.159.565,31 2.000.000 EF RO W 

1.159.565,31 Budżet gminy 

Kanalizacja sanitarna tłoczna Łężce - 

Bytków 

600.000,00 Budżet gminy 

 

Opracowanie dokumentacji dla kanalizacji 

deszczowej na ul. Tęczowej w Reńskiej Wsi  

10.000,00 Budżet gminy 

 

Opracowanie dokumentacji dla kanalizacji 

deszczowej na ul .Polnej w Radziejowie  

10.000,00 Budżet gminy 

 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.000,00  

 Opracowanie dokumentacji na doświetlenie 

miejsca spotkań w Mechnicy ul. Borki 

15.000,00 Budżet gminy 

 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75.000,00  

 

92195 Pozostała działalność   

 Odnowienie elewacji budynku świetlicy 

wiejskiej 

75.000,00   47.372,22 Budżet gminy 

 27.627,78 f. sołecki 

Pokrzywnica 

926 Kultura fizyczna  700.000,00  

 

92601 Obiekty sportowe 400.000,00  

 Przebudowa boiska szkolnego  

w Pokrzywnicy 

400.000,00 Budżet gminy 

 

92695 Pozostała działalność 300.000,00  

 Otwarte strefy aktywności 300.000,00  150.000 Budżet gminy 

150.000 Fundusz Rozwoju        

Kultury Fizycznej 

Ogółem środki na wydatki majątkowe:                                                                               8.503.714,09 

z tego: 

- inwestycje                                                                                                                                       7.927.714,09 

- zakupy inwestycyjne                                                                                                                         176.000,00 

- dotacje                                                                                                                                               400.000,00 
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