
18 000,00    

z tego,

dochody bieżące 18 000,00     

wydatki bieżące 18 000,00     

Dochody 18 000,00 Wydatki 18 000,00 

Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota

853
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej
18 000,00    853

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

18 000,00    

0970
Wpływy z różnych dochodów, 

w tego
18 000,00    85307

Opiekunowie dzienni, z 

tego
18 000,00     

dochody bieżące 18 000,00    wydatki bieżące, w tym 18 000,00     

wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane
17 600,00     

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

400,00          

0,00

zgodnie z poniższym zestawieniem

Przychody 0,00 Rozchody

§ Treść Kwota § Treść Kwota

z tego z tego

903

przychody z zaciągnietych 

pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem srodków 

pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, w tym

67 836,00 -   

Pożyczka na wyprzedzające 

finansowanie  zadania pn. "Budowa 

tranzytu kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej Karłowice - Popielów z 

siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi 

Stare Kolnie - etap I" realizowanego w 

ramach PROW 2007-2013

67 836,00 -   

952
przychody z zaciągnietych 

pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym, w tym

67 836,00    

Pożyczka na wyprzedzające 

finansowanie  zadania pn. "Budowa 

tranzytu kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej Karłowice - Popielów z 

siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi 

Stare Kolnie - etap I" realizowanego w 

ramach PROW 2007-2013

67 836,00    

Załącznik nr 1

do proj Uchwały Nr XXXVII/269/2014 Rady 

Gminy Popielów z 24 kwietnia 2014 roku

ZMIANY W PLANIE  BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok o łączną kwotę:

2. Przesunięcie w planie przychodów budżetu gminy na 2014 rok



wydatki bieżące 14 500,00 -    

wydatki majątkowe 14 500,00     

Dochody Wydatki 0,00 

Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
0,00

90095
Pozostała działalność, z 

tego
0,00

wydatki bieżące, w tym 6 718,00 -      

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

6 718,00 -      

wydatki majątkowe, w tym 6 718,00

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, w tym
6 718,00

Zakupy inwestycyjne 

związane  z realizacją zadań 

publicznych w ramach 

inicjatyw lokalnych

6 718,00

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
0,00

92195
Pozostała działalność, z 

tego
0,00

wydatki bieżące, w tym 7 782,00 -      

wydatki związane z 

realizacją statutowych 

zadań jednostek

7 782,00 -      

wydatki majątkowe, w tym 7 782,00

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, w tym
7 782,00

Zakupy inwestycyjne 

związane  z realizacją zadań 

publicznych w ramach 

inicjatyw rad sołeckich

7 782,00

3. Przesunięciw w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok


