Projekt
UCHWAŁA NR XXXVII/269/2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie (Dz. U. z 2013 roku
poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) Rada
Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:
1) Zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy
na łączną kwotę:
z tego,
- dochody bieżące:
- wydatki bieżące:

18 000,- złotych
18 000,- złotych
18 000,- złotych

2) Przesunięciu w planie przychodów
3) Przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy
§2
Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/224/2013
Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
(z późn. zm), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
§3
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały XXXIII/224/2013 Rady
Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z
późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały.
§4
Budżet gminy na 2014 rok po zmianach wynosi:
Dochody ogółem, z tego:

23 415 557,40

Wydatki ogółem, z tego

22 374 401,40

dochody bieżące, w tym

21 218 200,40

wydatki bieżące, w tym

20 044 015,40

-dotacje i środki (…) o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 uofp

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 183 884,00

-

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

6 464 451,40

-

-dotacje na zadania bieżące

1 100 860,00

-

-wydatki na programy i projekty (…) o których mowa w art.
5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-obsługa długu

-

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST

-

-remonty

148 141,00

192 992,00
2 435 591,00
320 000,00
346 237,00

dochody majątkowe, w tym

2 197 357,00

wydatki majątkowe, w tym

2 330 386,00

-dotacje i środki (…) o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 uofp

2 033 157,00

-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

2 327 386,00

-

-(…) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt
2 i 3 uofp

1 296 925,00

-

-dotacje na inwestycje

Przychody
RAZEM

1 597 578,00
25 013 135,40

Rozchody
RAZEM

3 000,00
2 638 734,00
25 013 135,40

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Opracował:
Skarbnik

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/269/2014 Rady Gminy Popielów z 24 kwietnia 2014
roku
Ad1) Zwiększenie dotyczy prognozy wpływów środków z refundacji wydatków z tyt. wynagrodzeń dla
opiekunów dziennych dot. realizacji programu „Powrót do zatrudnienia”. Na potrzeby realizacji zadania
utworzony został nowy obszar wydatkowania środków
Ad2) Z uwagi na zmianę wysokości % dofinansowania w ramach projektu „Budowa tranzytu” należy
dokonać korekty pożyczek – płatniczej i inwestycyjnej jakie Gmina zaciąga z WFOŚiGW w Opolu.
Ad3) Z uwagi na złożone wnioski na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych oraz rad sołeckich,
z których wynika potrzeba dokonania zakupów inwestycyjnych w ramach posiadanych środków
utworzone zostały dwa zadania majątkowe,

