
367 863,26       

z tego, dochody bieżące 51 873,26         

dochody majątkowe 315 990,00       

wydatki bieżące 51 873,26         

wydatki majątkowe 315 990,00       

zgodnie z poniższym zestawieniem

Dochody 367 863,26 Wydatki 367 863,26 

Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota

600 Transport i łączność 315 990,00     600 Transport i łączność 315 990,00       

6330

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin), z tego

315 990,00     60016 Drogi publiczne gminne, z tego 315 990,00       

dochody majątkowe 315 990,00     wydatki majątkowe, w tym 315 990,00       

inwestycje i zakupy inwestycyjne 315 990,00       

Budowa ulicy bocznej od ul. 

Dworcowej (wraz z ul. 

Brzozową) w miejscowości 

Popielów wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem 

315 990,00       

801 Oświata i wychowanie 33 717,26       801 Oświata i wychowanie 33 717,26         

2010

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami, z 

tego

33 717,26       80101 Szkoły podstawowe, z tego 15 092,75         

dochody bieżące 33 717,26       wydatki bieżące, w tym 15 092,75         

wydatki związane z realizacją 

statutowych zadań jednostek
15 092,75         

80110 Gimnazja, z tego 18 624,51         

wydatki bieżące, w tym 18 624,51         

wydatki związane z realizacją 

statutowych zadań jednostek
18 624,51         

852 Pomoc społeczna 18 156,00       852 Pomoc społeczna 18 156,00         

2010

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami, z 

tego

2 837,00         85213

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, 

z tego

2 837,00           

dochody bieżące 2 837,00         wydatki bieżące, w tym 2 837,00           

wydatki związane z realizacją 

statutowych zadań jednostek
2 837,00           

2030

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin), z tego

15 319,00       85216 Zasiłki stałe, z tego 15 319,00         

dochody bieżące 15 319,00       wydatki bieżące, w tym 15 319,00         

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
15 319,00         

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/2015

Wójta Gminy Popielów

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072)

w związku z art 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.

1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 11 pkt 6 uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2015 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę:



zgodnie z poniższym zestawieniem 

Dochody Wydatki 0,00 

Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota

750 Administracja publiczna 0,00

75022
Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu), z tego
400,00 -             

wydatki bieżące, w tym 400,00 -             

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
400,00 -             

75023
Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu), z tego
15 050,00 -        

wydatki bieżące, w tym 15 050,00 -        

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
15 050,00 -        

75095 Pozostała działalność, z tego 15 450,00         

wydatki bieżące, w tym 15 450,00         

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
400,00              

wydatki na programy i projekty 

finansowane z udziałem środków o 

których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych

15 050,00         

Budowa użytecznych usług ePUAP oraz 

kreowanie świadomości mieszkańców w 

celu stworzenia elektronicznej 

administracji publicznej

15 050,00                 

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
0,00

85404
Wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka, z tego
0,00

wydatki bieżące, w tym 0,00

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
1 300,00           

wydatki związane z realizacją 

statutowych zadań jednostek
1 300,00 -          

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
0,00

92195 Pozostała działalność, z tego 0,00

wydatki bieżące, w tym 0,00

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
1 200,00           

wydatki związane z realizacją 

statutowych zadań jednostek
1 200,00 -          

Budżet na 2015 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego: 25 010 101,43    Wydatki ogółem, z tego 26 083 965,43      

22 632 753,26    21 137 174,26      

55 050,00           9 554 539,75        

7 245 310,55        

1 125 712,00        

82 630,00             

2 507 834,96        

245 000,00           

-                        

376 147,00           

2 377 348,17      4 946 791,17        

747 555,00         4 934 291,17        

-                      -                        

-                      12 500,00             

Przychody 2 705 144,00      Rozchody 1 631 280,00        

RAZEM 27 715 245,43    RAZEM 27 715 245,43      

Dionizy Duszyński

Wójt Gminy Popielów

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-dotacje na zadania bieżące

-remonty

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji

wydatki bieżące, w tym

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 2

dochody bieżące, w tym

§ 3

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zarządzenia.

§ 4

Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr  III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 

rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

-wydatki na programy i projekty (…) o których mowa w art. 5 

-(…) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 

-dotacje na inwestycje

-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

§ 6

-dotacje i środki (…) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp  

wydatki majątkowe, w tym

-dotacje i środki (…) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp  

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST

dochody majątkowe, w tym

-obsługa długu

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

§ 5






