
dochody bieżące 238 501,00 -    

wydatki bieżące 238 501,00 -    

Dochody -238 501,00 Wydatki -238 501,00 

Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota

855 Rodzina 238 501,00 -     855 Rodzina 238 501,00 -    

85504 Wspieranie rodziny 238 501,00 -    

2010

Dotacje celowe 

przekazane z budżetu 

państwa na realizację 

zadań zleconych gminom 

(związkom gmin, związom 

powiatowo-gminnym) 

ustawami

238 501,00 -     wydatki bieżące, w tym 238 501,00 -    

dochody bieżące 238 501,00 -     
wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane
6 912,20 -        

wydatki związane z realizacją 

statutowych zadań jednostek
1 218,80 -        

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
230 370,00 -    

1) Dochody ogółem: 43 485 312,44 zł w tym:
a) dochody bieżące: 36 734 307,50 zł ,
b) dochody majątkowe: 6 751 004,94 zł ;
2) Przychody ogółem: 7 268 481,10 zł ;
3) Wydatki ogółem: 49 387 296,20 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 34 106 979,10 zł ,
b) wydatki majątkowe: 15 280 317,10 zł ;
4) Rozchody ogółem: 1 366 497,34 zł .

Budżet gminy na rok 2021 po zmianach wynosi:

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

ZARZĄDZENIE NR 0050/502/2021

Wójta Gminy Popielów

z dnia 30 czerwca 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 oraz 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:

§ 1

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

z tego

§ 3


