
1.

z tego dochody bieżące 714,00                  

wydatki bieżące 714,00                  

Dochody 714,00 Wydatki 714,00 

Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota

750 Administracja publiczna 714,00                       750 Administracja publiczna 714,00                      

2010

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

714,00                       75011 Urzędy wojewódzkie 714,00                      

dochody bieżące 714,00                       wydatki bieżące, w tym 714,00                      

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
714,00                      

2.

0,00   

Dział Rozdzia § Treść  Kwota Dział Rozdział § Treść  Kwota 

801 Oświata i wychowanie 0,00 

80101 Szkoły podstawowe 0,00 

wydatki bieżące, w tym 0,00 

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
-30 000,00 

wydatki związane z realizacją 

statutowych zadań jednostek
30 000,00 

80104 Przedszkola 0,00 

wydatki bieżące, w tym 0,00 

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
-10 300,00 

świadczenia na rzecz osób 300,00 

wydatki związane z realizacją 

statutowych zadań jednostek
10 000,00 

1) Dochody ogółem: 41 989 344,88 zł w tym:

a) dochody bieżące: 36 432 512,31 zł ,

b) dochody majątkowe: 5 556 832,57 zł ;

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

3) Wydatki ogółem: 47 209 535,91 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 33 611 205,09 zł ,

b) wydatki majątkowe: 13 598 330,82 zł ;

4) Rozchody ogółem: 1 366 497,34 zł .

§ 2

Budżet gminy na rok 2021 po zmianach wynosi:

zgodnie z poniższym zestawieniem

Dokonuje się przesunięcia w palnie wydatków budżetu gminy na 2021 rok 

Wydatki

ZARZĄDZENIE NR 0050/433/2021

Wójta Gminy Popielów

z dnia 26 luty 2021 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i 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. 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 2021 r. poz. 305) 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:

Dochody

§ 1

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok


