
WOJT GMINY POPIELOW
ZARZ^DZENIE NR 0050/410/2013

Wojta Gminy Popielow
z dnia 15 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w planie dochodow i wydatkow budzetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.594) w zwiazku z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28 poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz 835, Nr 152 poz 1020, Nr 238 poz.
1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r Nr 185 poz 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530,
poz. 1548) w zwiazku z art. 222 ust 4 oraz art 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 11 pkt 7 uchwaty Nr XXII/162/2012 Rady
Gminy Popielow z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Popielow na 2013 rok, Wojt Gminy Popielow zarzadza, co nastepuje:

§1
Dokonac zwiekszenia planu dochodow i wydatkow budzetu gminy na 2013 rok o kwote:

z tego, dochody bieza.ce
wydatki bieza.ce

zgodnie z ponizszym zestawieniem

30 000,00
30 000,00
30 000,00

Dochody 30 000,00

Dziat
852

Rozdzial §

2030

Tresc
Pomoc spoteczna

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu paristwa na realizacja
wtasnych zadari bieza.cych
gmin (zwia.zkow gmin), z tego

dochody bieza.ce

Kwota
30 000,00

30 000,00

30 000,00

Wydatki 30 000,00

Dziat
852

Rozdziat

85214

§ Tresc
Pomoc spoteczna

Zasilki i pomoc w naturze
oraz sktadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe, z tego

wydatki bieza.ce, w tym

swiadczenia na rzecz osob
fizycznych

Kwota
30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

§2

Rozdysponowac rezerw^ w planie wydatkow bieza.cych budzetu gminy na 2013 rok
zgodnie z ponizszym zestawieniem

Wydatki 0,00
Dziai

758

801

900

Rozdziat

75818

80110

90095

Tresc

Rozne rozliczenia

Rezerwy ogolne i celowe, z tego

wydatki bieza.ce, w tym

wydatki zwia.zane z realizacja. statutowych zadari jednostek, w tym

rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki zwiqzane z realizacja. zadari publicznych w ramach inicjatyw
lokalnych

rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieza.ce w oswiacie

Oswiata i wychowanie

Gimnazja, z tego

wydatki bieza.ce, w tym

wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Pozostata dziatalnosc, z tego

wydatki bieza.ce, w tym

wydatki zwia.zane z realizacja. statutowych zadari jednostek

Kwota

- 16 552,00

- 16 552,00

- 16 552,00

- 16552,00

8 352,00

8 200,00

8 200,00

8 200,00

8 200,00

8 200,00

8 352,00

8 352,00

8 352,00

8 352,00

§3
Dokonac przesuniecia w planie wydatkow budzetu gminy na 2013 rok

z tego, wydatki bieza.ce

wydatki maja.tkowe

zgodnie z ponizszym zestawieniem

0,00

0,00

Dochody

Dziat Rozdziat § Tresc Kwota

Wydatki 0,00

Dziat
630

754

Rozdziat

63003

75412

§ Tresc
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki,
ztego
wydatki bieza.ce, w tym
wydatki zwia.zane z
realizacja. statutowych
zadari jednostek
remonty

Bezpieczehstwo
publiczne i ochrona
przeciwpozarowa

Ochotnicze straze pozarne,
ztego

wydatki bieza.ce, w tym

swiadczenia na rzecz osob
fizycznych

remonty

Kwota
0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000 00



,

851

85154

Ochrona zdrowia

Przeciwdziatenie
alkoholizmowi, w tym
wydatki bieza.ce, z tego
wynagrodzenia i sktadki od
nich naliczane
wydatki zwia.zane z
realizacj3 statutowych
zadari jednostek

0,00

0,00

0,00

- 14 000,00

14 000,00

§4

Budzet na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogotem, z tego:

dochody biezqce, w tym
-dotacje i srodki (...) o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 /3 uofp

dochody majatkowe, w tym
-dotacje i srodki (..Jo ktdfych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Przychody

RAZEM

25 824 962,64

20777384,64
147757,00

5 047 578,00
4 891 278,00

6557631,00

32 382 593,64

Wydatki ogotem, z tego

wydatki biezqce, wtym
-wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane

-wydatki zwiazane z realizacja. statutowych zadan jednostek

-dotacje na zadania bieia.ce

-wydatki na programy i projekty (...)o ktdrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

-swiadczenia na rzecz osob fizycznych

-obstuga dfugu

-wypfaty z tytutu porqczefi i gwarancji udziel.przez JST

-remonty

wydatki majatkowe, w tym
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

-(...)z udziaiem srodk6w o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

-dotacje na inwestycje

Rozchody

RAZEM

24967144,64

19 414 558,64
9084206,69

5883)53,45

1 080 451,00

153975,00

2540333,50

372560,00

-

299879,00

5 552 586,00
5471 799,00

5333814,00

80 787,00

7415449,00

32 382 593,64

§5

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia

L up.


