
Uzasadnienie do projektu Uchwaty Nr XXXXVI/?*0/2009 Rady Gminy Popielow z 29 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia budzetu gminy na 2010 rok

Niniejsza autopoprawka uwzgl^dnia zmiany, ktore wczesniej byfy Radzie Gminy sygnalizowane. Sa, to konsekwencje
przesuni^cia wiodapych zadaii inwestycyjnych gminy wraz ze zrodtemi ich finansowania na 2010 rok oraz wprowadzenia
nowych zaplanowanych do realizacji w ramach programow UE, ktore na etapie opracowania projektu budzetu nie byfy znane.
Zadania jakie nalezy ujac w roku 2010, a zostaty przeniesione z 2009 roku to: "Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie
Popielow poprzez budow? kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kartowicach oraz budow§ kanalizacji sanitarnej i wymian^ sieci
wodocia^gowej w Kurzniach", "Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siotkowice", "Zagospodarowanie centrum wsi:
Stobrawa i Kartowice" oraz "Budowa infrastruktury technicznej dla terenow inwestycyjnych - Budowa drogi w Nowych
Siotkowicach". Zadania nowe wprowadzone do budzetu roku 2010 to: "Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielow celem
zapewnienia mieszkancom lepszego dostepu do e-ustug", "Budowa boiska wiejskiego w Rybnej" oraz projekt realizowany w
ramach wydatkow biezapych "Poznajmy si§ - biwak integracyjny dla dzieci szkot podstawowych". Ponadto zabezpieczono w
planie wydatkow kwot§ por^czenia udzielonego Stowarzyszeniu LCD "Stobrawski Zielony Szlak" oraz wyodrebniono srodki w
postaci rezerwy celowej na wklad wlasny na mniejsze projekty realizowane przez gmine, jednostki pomocnicze gminy lub
stowarzyszenia dziatajqce na terenie gminy. Podziatu rezerw: ogolnej i celowych zgodnie z art 222 ustawy o finansach
publicznych dokonuje Wojt Gminy. Wprowadzenie w/w zmian dotyczy ksztattu catego budzetu: planu dochodow, gdzie
wprowadzono dotacje rozwojowe, planu wydatkow , gdzie zabiezpieczono realizacj§ tych zadaii oraz planu przychodow, gdzie
zwie.kszono udzial pozyczek pomostowych na dofinansowanie zadaii realizowanych w ramach programow unijnych, kredytow
komercyjnych, na zabezpieczenie wktadu wtesnego gminy. Plan rozchodow po wprowadzonych zmianach uwzgl^dnia
zwiekszone sptaty pozyczek pomostowych.

Plan dochodow zwi^ksza si§ w paragrafach i po wprowadzonych zmianach otrzymuja^ one brzmienie zgodnie z
ponizszym zestawieniem

010 Rolnictwo i towiectwo 4865133,00
§ 6208 Dotacje rozwojowe 4 865 133,00

600 Transport i tcicznosc 622 030,00
§ 6208 Dotacje rozwojowe 339 430,00

750 Administracja publiczna 362518,00
§ 6208 Dotacje rozwojowe 252 708,00

801 Oswiata i wychowanie 2 345 039,00

Srodki na dofinansowanie wtasnych zadati biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow „ _,no „,,
, . , . - i . i ,. • . , , ' , • , . . j , o yoo.uu(zwiazkow powiatow), samorza^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet

Srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow
powiatow), samorza.dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet

Plan wydatkow zmienia si$ w dziatech i rozdziatach i po wprowadzonych zmianach otrzymujci one brzmienie zgodnie z
ponizszym zestawieniem:

010 Rolnictwo i towiectwo 8732966,00
01010 Infrastruktura wodociajgowa i sanitacyjna wsi, w tym 5058653,00

wydatki maja.tkowe 5 058 653,00
01041 Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-201 3, w tym 3613313,00

wydatki maja_tkowe 3613313,00

600 Transport i ta^cznosc 1 606 648,00
60016 Drogi publiczne gminne, w tym 1213272,00

wydatki majaikowe 1 070 272,00

750 Administracja publiczna 2 725 622,00
75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym 2203571,00

wydatki bieza.ce 2 193 571,00
wydatki majatkowe 10000,00

75095 Pozostaia dziatelnosc, w tym 253 091 ,00
wydatki maja_tkowe 210 091 ,00

757 Obstuga dtugu publicznego 268 000,00
75702 Obstuga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorz^du 268 000,00

wydatki biezape, z tego 268 000,00
wyplaty z tytutu poreczen i gwarancji udziel. przez JST 20 000,00



758 Rozne rozliczenia
75818 Rezerwy ogolne i celowe, w tym

rezerwa ogolna
rezerwa celowa - na wydatki bieza_ce w oswiacie
rezerwa celowa - na wydatki zwiazane z real, progr. finans. ze srod. poch. z budz.
UE(...)

801 Oswiata i wychowanie
80195 Pozostaia dziatalnosc, w tym

wydatki biezape, z
Wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow pochodza_cych z budzetu
Unii Europejskiej (...)

186300,00
186300,00
20 000,00

103800,00

60 000,00

10016827,00
144290,00
144290,00

68 992,00

Po dokonaniu zmian o ktorych mowa powyzej projektu uchwafy Nr XXXVI/ 72009 Rady Gminy Popielow z 29 grudnia 2009
roku w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z przedstawiona^ uchwala.
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