
Projekt                 
UCHWAŁA NR  IV/ 14     /2015 

Rady Gminy Popielów 
z dnia 29 stycznia 2015 roku 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok. 
 
Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie  (tj. Dz. U. z 2013 roku 
poz.594, poz. 645, poz. 1318)   w związku z art. 211, art 212 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)   Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz 
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na: 
 
1) Zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy  

na łączną kwotę:             273 267,- złotych 
z tego, 
- dochody majątkowe:           273 267,- złotych  
 

2) Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy  
na łączną kwotę:             278 278,- złotych 
 

3) Zwiększenie planu rozchodów budżetu gminy  
na łączną kwotę:             252 284,- złotych 

 
4) Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy  

na łączną kwotę:             299 261,- złotych 
z tego, 
- wydatki bieżące:               5 000,- złotych  
- wydatki majątkowe:           294 261,- złotych  
 

5) Przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy  
 
 

 § 2 
 
Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/224/2013 
Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, 
po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 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, po 
wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 
 
 

§ 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 
XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2014 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 5 

 
Roczny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy stanowiący nr 9 do Uchwały XXXIII/224/2013 
Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, 
po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 



§ 6 
 

Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek określony w § 9 Uchwały Nr 
XXXIII/224/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2014 rok i ustala się do kwoty 2 258 955,- złotych. 

 
§ 7 

 
Budżet gminy na 2014 rok po zmianach wynosi: 
 

Dochody ogółem, z tego: 23 240 068,00      Wydatki ogółem, z tego 21 958 912,00         

21 068 951,00     19 819 915,00         

148 141,00          9 172 496,00           

6 411 754,00           

1 090 860,00           

183 403,00              

2 352 271,00           

320 000,00              

-                          

289 131,00              

dochody majątkowe, w tym 2 171 117,00       2 138 997,00           

2 006 917,00        2 015 561,00           

1 258 955,00           

123 436,00              

Przychody 1 357 578,00       Rozchody 2 638 734,00           

RAZEM 24 597 646,00      RAZEM 24 597 646,00         

-dotacje na inwestycje

-remonty

wydatki majątkowe, w tym
-dotacje i środki (…) o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 2 i 3 uofp  
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

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

pkt 2 i 3 uofp

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

-obsługa długu

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

-dotacje na zadania bieżące

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

art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

dochody bieżące, w tym wydatki bieżące, w tym

-dotacje i środki (…) o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 2 i 3 uofp  
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 
 

§ 8 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

 
§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/    /2014 Rady Gminy Popielów z 30 stycznia 2014 
roku 
 
Ad.1 pkt 1) i pkt 3) Do planu dochodów budżetu wprowadzone zostały prognozy dochodów związanych z 
dofinansowania, które zostało skorygowane w 2013 roku, a dotyczy zadania pn „Budowa tranzytu kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I”. Środki 
z dofinansowania spłacą pożyczkę płatniczą. 
 
Ad 1 pkt 2) i pkt 4) Do planu przychodów wprowadzone zostają transze pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, które nie 
zostały wykorzystane w roku ubiegłym dotyczące zadania „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I”. Ponadto do planu przychodów 
wprowadza się spłatę pożyczki udzielonej w dniu 31.122013 roku dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe 
Siołkowice. Środki z przychodów przeznaczone zostają na wydatki: inwestycyjne związane z realizacją 
powołanego zadania oraz na bieżące – dot. nowych zadań z zakresu pomocy społecznej (na świadczenie usług 
opiekuńczych). Skorygowano również plan spłaty kredytu pomostowego zaciągniętego w 2013 do wysokości 
rzeczywistej spłaty. 
 
Ad 1 pkt 5) Przesunięcie w planie wydatków dotyczy weryfikacji planu zabezpieczonego w budżecie roku 2014 na 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Dotychczas pula środków wynosiła 1% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podobnie jak w roku ubiegłym w związku z 
koniecznością ograniczania wydatków bieżących oraz poziomu zadłużania się samorządów, wprowadzono 
możliwość zmniejszenia środków do wysokości nie mniej niż 0,5% nie więcej niż 1% planowanych rocznych 



środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona 
ustawą z z 08 listopada 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 
z 2013 roku z 27.12.2013 poz. 1645). W budżecie 2014 roku przyjęto odpis na poziomie 0,6%. W efekcie należy 
dokonać korekty planu dotacji dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa 
metodycznego oraz planu na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Powstałe 
oszczędności  zostaną wykorzystane na działalność oświatową. 
 


