
UCHWAŁA NR XXVII/192/2020 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 29 października 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na: 

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego: 

- dochody bieżące: 26 390,00 zł, 

- wydatki bieżące: 26 390,00 zł; 

2) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy z tego: 

- wydatki bieżące: -13 424,10 zł, 

- wydatki majątkowe: 13 424,10 zł. 

§ 2. 

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady 

Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, 

po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 



§ 3. 

Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący 

załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi: 

1) Dochody ogółem: 42 944 974,53 zł, w tym: 

a) dochody bieżące: 36 816 103,44 zł, 

b) dochody majątkowe: 6 128 871,09 zł; 

2) Przychody ogółem: 4 413 891,22 zł; 

3) Wydatki ogółem: 45 014 289,75 w tym: 

a) wydatki bieżące: 33 302 941,23 zł, 

b) wydatki majątkowe: 11 711 348,52 zł; 

4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Opracował: Skarbnik Gminy 

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 październik 

2020 roku 

1. Do planu dochodów bieżących wprowadza się wpływy od spadków i darowizn. 



2. Zwiększa się plan finansowy szkoły podstawowej w Starych Siołkowicach w związku z decyzją 

o konieczności przyjęcia przez szkołę emerytowanych pracowników byłego Publicznego 

Gimnazjum oraz zwiększa się plan finansowy przedszkola w Karłowicach w związku 

z koniecznością naprawy pokrycia dachowego. Ponadto do planu wydatków bieżących 

wprowadza się wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w Popielowie. 

3. Przesunięcia w planie dotyczą wydatków pomiędzy przedsięwzięciami w ramach Funduszu 

Sołeckiego. Zwiększa się plan na wynagrodzenia w szkole podstawowej w Popielowie. Środki 

na ten cel zostają przesunięte z oszczędności środków z zadania dotyczącego planu 

zagospodarowania przestrzennego, które przeszło do realizacji na 2021 rok. 

Autopoprawka: Skorygowano omyłkę pisarską i rachunkową. 

Autopoprawka nr 2: W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody przesuwa się pomiędzy 

działami zdanie pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Popielowie”. Zadanie to zostało wprowadzone uchwałą Nr XXV/183/2020 z dnia 28 sierpnia 

2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok i zostało umieszczone 

w rozdziale 60016. Obecnie, w wyniku zmiany klasyfikacji, zostaje przesunięte do rozdziału 

75495. 

 


