
1.

zgodnie z poniższym zestawieniem

Wydatki 0,00

Dział Treść Kwota

758 Różne rozliczenia 21 500,00 -                

Rezerwy ogólne i celowe z tego 21 500,00 -                

wydatki bieżące, w tym 21 500,00 -                

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, w tym 21 500,00 -                

rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie 21 500,00 -                

801 21 500,00                 

21 500,00                 

21 500,00                 

21 500,00                 

2.

z tego wydatki bieżące -3 400,00   

wydatki majatkowe 3 400,00   

0,00   

Dział 
Rozdzia

ł
§ Treść  Kwota Dział Rozdział § Treść  Kwota 

600 Transport i łączność 0,00 

60014 Drogi publiczne powiatowe 32 500,00 

wydatki bieżące, w tym 32 500,00 

wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych
32 500,00 

60016 Drogi publiczne gminne -32 500,00 

wydatki bieżące, w tym -32 500,00 

wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych
-32 500,00 

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
0,00 

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 

wydatki bieżące, w tym -3 400,00 

wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych
-3 400,00 

wydatki majatkowe w tym 3 400,00 

inwetycje i zakuy inwestycyjne, w tym 3 400,00 

Zakup sprzętu dla OSP Popielów 3 400,00 

1) Dochody ogółem: 43 066 286,66 zł w tym:

a) dochody bieżące: 36 370 127,34 zł ,

b) dochody majątkowe: 6 696 159,32 zł ;

2) Przychody ogółem: 6 586 688,37 zł ;

3) Wydatki ogółem: 47 102 477,69 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 33 595 242,22 zł ,

b) wydatki majątkowe: 13 507 235,47 zł ;

4) Rozchody ogółem: 2 550 497,34 zł .

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdysponowuje się rezerwę w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok, z tego

Rozdział

75818

Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

§ 4

§ 1

Dokonuje się przesunięcia w palnie wydatków budżetu gminy na 2021 rok 

§ 3

Budżet gminy na rok 2021 po zmianach wynosi:

Dochody Wydatki

zgodnie z poniższym zestawieniem

wydatki bieżące, w tym

§ 2

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2021 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 0050/411/2021

Wójta Gminy Popielów

z dnia 13 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i ust. 2,

art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy

Popielów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:



zgodnie z poniższym zestawieniem
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