ZARZADZENIE NR 0050/16/2014
Wojta Gminy Popielow
z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w planie dochodow i wydatkow budzetu gminy na 2014 rok.
Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz.
379, poz. 1072) w zwiazku z art 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z
2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 11 pkt 7 uchwaty Nr XXXI11/224/2013 Rady Gminy Popielow z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
budzetu Gminy Popielow na 2014 rok, Wojt Gminy Popielow zarzadza, co nastepuje:
§1
Dokonac zmniejszenia planu dochodow i wydatkow budzetu gminy na 2014 rok o kwot§:

z tego,

dochody bieza.ce
wydatki bieza.ce
zgodnie z ponizszym zestawieniem
Dochody
Dzial

Rozdziat

-9 952,00
§

900

2030

Tresc

Wydatki
Dziat Rozdzial

Kwota

Gospodarka komunalna i
ochrona srodowiska

9 952,00

Dotacje celowe otrzymane z
budzetu pahstwa na realizacje
wlasnych zadari biezqcych
gmin (zwiazkow gmin), z tego

9 952,00

dochody bieza.ce

9 952,00

.

9 952,00

-

9 952,00
9 952,00
-9 952,00

§

900

90078

Tresc

Kwota

Gospodarka komunalna i
ochrona srodowiska

9 952,00

Usuwanie skutkow klQSk
zwyiotowych, w tego

9 952,00

wydatki biezace, w tym
remonty^

9 952,00
9 952,00

§2
Dokonac przesuni^cia w planie wydatkow biezqcych budzetu gminy na 2014 rok
zgodnie z ponizszym zestawieniem
Dochody
Dziat Rozdziai

§

Tresc

Kwota

Wydatki
Dziat Rozdziat

751

75101

801
80101

851
85154

852
85219

85295

§

Tresc
Urz^dy naczelnych
organow wtadzy
paristwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sadownictwa
Urz^dy naczelnych
organow wtadzy
pahstwowej, kontroli i
ochrony prawa, z tego
wydatki bieza.ce, w tym
wynagrodzenia i sktadki od
nich naliczane
wydatki zwia.zane z
realizacja. statutowych
zadaii jednostek

0,00
Kwota

0,00

0,00
0,00
219,00
219,00

Oswiata i wychowanie

0,00

Szkoty podstawowe, z tego

0,00

wydatki bieza.ce, w tym
wydatki zwia.zane z
realizacja. statutowych
zadari jednostek
remonty

0,00

Ochrona zdrowia
Przeciwdziatanie
alkoholizmowi, z tego
wydatki bieza.ce, w tym
wynagrodzenia i sktadki od
nich naliczane
wydatki zwiazane z
realizacjq statutowych
zadari jednostek
Pomoc spoteczna
Osrodki pomocy
spotecznej, z tego
wydatki biezgce, w tym
wynagrodzenia i sktadki od
nich naliczane
remonty
wydatki zwiqzane z
realizacja. statutowych
zadari jednostek
Pozostata dziatalnosc, z
tego

500,00
500,00
0,00

0,00
0,00
1 409,00
1 409,00

0,00
2 774,00
2 774,00
3 593,00
7918,00
1551,00
2 774,00

wydatki bieza.ce, w tym

2 774,00

swiadczenia na rzecz osob
fizycznych

2 774,00

§3

Budzet na 2014 rok po zmianach wynosi:
Dochody ogotem, z tego:
dochody biezqce, w tym
-dolacje i srodki (...}o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

24 390 367,98
22 055 193,98
126 141,00

Wydatki ogotem, z tego
wydatki bieza.ce, w tym

23 834 478,98
20 673 059,98

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

9*97350,27

-wydatki zwi^zane z realizacja. statutowych zadafi jednostek

6682223,52

-dotacje na zadania bietqce

1 092 560,00

-wydatki na programy i pmjekty (...}o ktdrych mowa w art. 5ust1
ptt 2 / 3 uofp
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

2)3 909,81
2843343,38

-obsiuga dtugu

288458,00

-wypraty z tytulu poreczer} i gwarancji udziel.przez JST
-remonty

dochody majqtkowe, w tym
-dotacje / irodki (...) o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 / 3 uofp

Przychody
RAZEM

2335174,00

3552)5,00

wydatki majqtkowe, w tym

3 161 419,00

-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

3)48419,00

-

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

(994338,00

-

-dotacje na inwestycje

2170974,00

2 095 205,00
26 485 572,98

13 000,00

Rozchody
RAZEM

2 651 094,00
26 485 572,98

§4

Zarz^denie wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega publikacji

Wojt Gminy
Dionizy Di

Radca *

/

mski

