
WOJT GMINY POPIELOW
ZARZADZENIE NR 0050/380/2013

Wqjta Gminy Popielow
z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zmian w planie wydatkow budzetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594) w zwiazku z art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr157, poz. 1240, Z2010 rNr28poz146, Nr 96 poz. 620, Nr 123poz835, Nr 152 poz 1020, Nr 238 poz.
1578, Nr257 poz. 1726, Z2011 r Nr 185 poz 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530,
poz. 1548) oraz § 11 pkt 7 uchwaty Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Popielow z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Popielow na 2013 rok,
Wojt Gminy Popielow zarza_dza, co nast^puje:

§1

Rozdysponowac rezerw? w planie wydatkow bieza.cych budzetu gminy na 2013 rok
zgodniez ponizszym zestawieniem
Wydatki 0,00
Dziat

758

801

Rozdziat

75818

80101

Tresc

Rozne rozliczenia

Rezerwy ogolne i celowe, z tego

wydatki bieza.ce, w tym

wydatki zwia.zane z realizacja. statutowych zadaii jednostek, w tym

rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieza.ce w oswiacie

Oswiata i wychowanie

Szkoty podstawowe, z tego

wydatki biezace, w tym

wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane

Kwota

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

§2
Dokonac przesunie.cia w planie wydatkow budzetu gminy na 2013 rok

ztego, wydatki biezace
wydatki majajkowe

zgodniez ponizszym zestawieniem

0,00
0,00

Dochody

Dziat

|
I

Rozdziat S Tresc Kwota

Wydatki 0,00

Dziat

750

754

801

Rozdziat

75023

75412

80101

80104

80195

§ Tresc

Administracja publiczna

Urz^dy gmin (miast i miast
na prawach powiatu), z
tego

wydatki biezace, w tym

wynagrodzenia i sktadki od
nich naliczane

swiadczenia na rzecz osob
fizycznych

Bezpieczehstwo
publiczne i ochrona
przeciwpozarowa

Ochotnicze straze pozarne,
ztego

wydatki bieza.ce, w tym

wynagrodzenia i sktadki od
nich naliczane

wydatki zwia/ane z
realizacja. statutowych
zadaii jednostek

Oswiata i wychowanie

Szkoty podstawowe, z tego

wydatki bieza.ce, w tym

wydatki zwia^zane z
realizacja. statutowych
zadaii jednostek

Przedszkola, z tego

wydatki bieza.ce, w tym

wydatki zwiazane z
realizacja. statutowych
zadaii jednostek

Pozostate dzialalnosc, z
tego

wydatki bieza.ce, w tym

wydatki zwia.zane z
realizacja. statutowych
zadaii jednostek

Kwota

0,00

0,00

0,00

- 11 100,00

11 100,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

0,00

6671,00

6671,00

6671,00

- 10992,00

- 10 992,00

- 10992,00

4321,00

4321,00

4321,00



§3

Budzet na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogotem, z tego:

dochody bieiace, w tym
-dotacje i srodki (...) o kiorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

idochody maja^tkowe, w tym
-dotacje i srodki (...) o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 /3 uofp

Przychody

RAZEM

25 677 180,64

20 739 961,64

147 757,00

4 937 219,00
4780919,00

6450187,00

32127367,64

Wydatki ogotem, z tego
wydatki biezqce, w tym
-wynagrodzenia i sktadkt od nich naliczane

-wydatki zwiazane z realizacja. statutowych zadan jednostek

-dotacje na zadania biezqce

-wydatki na pmgramy i pmjekty (...}o kt6rych mowaw art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

-obshiga dfagu

-wyptaty z tytuhj por^czen i gwarancji udziel.przez JST

-remonty

wydatki majatkowe, w tym
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

-(...) z udzialem smdkow o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

-dotacje na inwestycje

Rozchody

RAZEM

24711 918,64

19 467 048,64

9060506,69

5 941 282,45

1080451,00

153975,00

2513333,50

421 000,00

25000,00

271 500,00

5 244 870,00
5145000,00

4975970,00

99870,00

7415449,00

32 127 367,64

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia

§ 4

Wojt Gminy Popielow

RadcaPr

Graz ynski


