
101 033,00      

z tego, dochody bieżące 101 033,00      

wydatki bieżące 101 033,00      

zgodnie z poniższym zestawieniem

Dochody 101 033,00 Wydatki 101 033,00 

Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota

751

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa

63 214,00         751

Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz 

sądownictwa

63 214,00        

2010

Dotacje celowe otrzymane od 

samorządu województwa na 

zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego, z 

tego

63 214,00         75109

Wybory do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików 

województw oraz referenda 

gminne, powiatowe i 

wojewódzkie, z tego

63 214,00        

dochody bieżące 63 214,00         wydatki bieżące, w tym 63 214,00        

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
41 620,00        

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

12 647,00        

wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane
8 947,00          

852 Pomoc społeczna 31 319,00         852 Pomoc społeczna 31 319,00        

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

20 000,00         85212

Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego, z tego

20 000,00        

dochody bieżące 20 000,00         wydatki bieżące, w tym 20 000,00        

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
20 000,00        

2030

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin), z tego

11 319,00         85214

Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe, z tego

1 600,00          

dochody bieżące 11 319,00         wydatki bieżące, w tym 1 600,00          

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
1 600,00          

85295
Pozostała działalność, z 

tego
9 719,00          

wydatki bieżące, w tym 9 719,00          

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
9 719,00          

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
6 500,00           854

Edukacyjna opieka 

wychowawcza
6 500,00         

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, z tego

6 500,00           85415
Pomoc materialna dla 

uczniów, z tego
6 500,00          

dochody bieżące 6 500,00           wydatki bieżące, w tym 6 500,00          

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
6 500,00          

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę:

ZARZĄDZENIE NR 0050/582/2014

Wójta Gminy Popielów

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 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) oraz § 11 pkt 7 uchwały Nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na

2014 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:



z tego, wydatki bieżące 5 305,00 -         

wydatki majątkowe 5 305,00          

zgodnie z poniższym zestawieniem 

Dochody Wydatki 0,00 

Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00

01010
Infrastruktura wodociągowa 

i sanitacyjna wsi, z tego
0,00

wydatki bieżące, w tym -12 000,00 

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

12 000,00 -       

wydatki majątkowe, w tym 12 000,00

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne
12 000,00

Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych w gminach 

Aglomeracji Opolskiej - Budowa 

kanalizacji i wodociągów

-1 000,00 

Aglomeracja Opolska - 

Inwestycje komplementarne - 

Przebudowa systemów 

wodociągowych na terenie 

Gminy Popielów

13 000,00

01095
Pozostała działalność, z 

tego
0,00

wydatki bieżące, w tym 0,00

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
3 750,00          

wynagrodzenia oraz składki 

od nich naliczane
50,00 -              

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

3 700,00 -         

600 Transport i łączność 0,00

60016
Drogi publiczne gminne, z 

tego
0,00

wydatki bieżące, w tym 11 000,00        

remonty 11 000,00        

wydatki majątkowe, w tym 11 000,00 -       

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne
11 000,00 -       

Modernizacja dróg gminnych 11 000,00 -       

801 Oświata i wychowanie 0,00

80101 Szkoły podstawowe, z tego 100,00             

wydatki bieżące, w tym 4 205,00 -         

wynagrodzenia oraz składki 

od nich naliczane
817,90 -            

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
400,00 -            

remonty 4 705,00 -         

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

1 717,90          

wydatki majątkowe, w tym 4 305,00

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne
4 305,00

Budowa kotłowni gazowej przy 

PSP Karłowice
4 305,00

80195
Pozostała działalność, z 

tego
100,00 -            

wydatki bieżące, w tym 100,00 -            

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

100,00 -            

851 Ochrona zdrowia 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii, z tego 0,00

wydatki bieżące, w tym 0,00

wynagrodzenia oraz składki 

od nich naliczane
200,00             

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

200,00 -            

Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok

§ 2



85154
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, z tego
0,00

wydatki bieżące, w tym 0,00

wynagrodzenia oraz składki 

od nich naliczane
900,00             

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

900,00 -            

852 Pomoc społeczna 0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe, z tego

1 500,00

wydatki bieżące, w tym 1 500,00

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
1 500,00          

85295
Pozostała działalność, z 

tego
-1 500,00 

wydatki bieżące, w tym -1 500,00 

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

1 500,00 -         

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
0,00

90002
Gospodarka odpadami, z 

tego
2 000,00          

wydatki bieżące, w tym 2 000,00          

wynagrodzenia oraz składki 

od nich naliczane
2 000,00          

90095
Pozostała działalność, z 

tego
2 000,00 -         

wydatki bieżące, w tym 2 000,00 -         

wynagrodzenia oraz składki 

od nich naliczane
1 000,00 -         

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

1 000,00 -         

Budżet na 2014 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego: 24 193 823,41      Wydatki ogółem, z tego 23 650 294,41    

21 837 666,41     20 493 375,41    

148 141,00                     9 250 544,17                

6 655 142,79                

1 106 160,00                

212 350,81                   

2 652 133,64                

300 458,00                   

-                                 

316 586,00                   

2 356 157,00       3 156 919,00      

2 191 957,00                  3 143 919,00                

-                                   1 991 338,00                

-                                   13 000,00                     

Przychody 2 095 205,00        Rozchody 2 638 734,00      

RAZEM 26 289 028,41      RAZEM 26 289 028,41    

Wójt Gminy Popielów

Dionizy Duszyński

-remonty

wydatki majątkowe, w tym

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

-obsługa długu

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

dochody majątkowe, w tym

Zarządenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji

-(…) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

-dotacje na inwestycje

-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

§ 5

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

§ 4

§ 3

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zarządzenia.

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST

wydatki bieżące, w tym

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

dochody bieżące, w tym

-dotacje na zadania bieżące

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek








