
1.

z tego dochody bieżące 18 579,00             

wydatki bieżące 18 579,00             

Dochody 18 579,00 Wydatki 18 579,00 

Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
18 579,00                  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 579,00                 

Dotacje celowe przekazane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin             

( związków gmin , związków 

powiatowo-gminnych ) 

18 579,00                  85415
Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 
18 579,00                 

dochody bieżące 18 579,00                  wydatki bieżące, w tym 18 579,00                 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 579,00                 

2.

zgodnie z poniższym zestawieniem

Wydatki 0,00

Dział Treść Kwota

758 Różne rozliczenia -                             

Rezerwy ogólne i celowe z tego 3 482,00 -                  

wydatki bieżące, w tym 3 482,00 -                  

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, w tym 3 482,00 -                  

rezerwa ogólna 3 482,00 -                  

3 482,00                   

3 482,00                   

3 482,00                   

3.

0,00   

Dział Rozdzia § Treść  Kwota Dział Rozdział § Treść  Kwota 

801 Oświata i wychowanie 0,00 

80104 Przedszkola -2 942,00 

wydatki bieżące, w tym -2 942,00 

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
-2 942,00 

80149

Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

2 942,00 

wydatki bieżące, w tym 2 942,00 

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane
2 942,00 

1) Dochody ogółem: 42 007 923,88 zł w tym:

a) dochody bieżące: 36 451 091,31 zł ,

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

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

3) Wydatki ogółem: 47 228 114,91 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 33 629 784,09 zł ,

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

4) Rozchody ogółem: 1 366 497,34 zł .

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, w tym

§ 2

zgodnie z poniższym zestawieniem

Dokonuje się przesunięcia w palnie wydatków budżetu gminy na 2021 rok 

75818

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

ZARZĄDZENIE NR 0050/451/2021

Wójta Gminy Popielów

z dnia 31 marca 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. 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 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

Budżet gminy na rok 2021 po zmianach wynosi:

wydatki bieżące, w tym

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

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

Wydatki

Rozdysponowuje się rezerwę w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Rozdział


