Projekt
UCHWAŁA NR XXXVIII/283/2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 czerwca 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, z 2014 r.
poz. 379) 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:
- dochody majątkowe:
- wydatki bieżące:
- wydatki majątkowe:

135 435,84 złotych
3 435,84,- złotych
132 000,00 złotych
43 435,84 złotych
65 000,00 złotych

2) Przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy
§2
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 1 do
uchwały.
§3
Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 8 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 2 do uchwały.
§4
Budżet gminy na 2014 rok po zmianach wynosi:
Dochody ogółem, z tego:

23 802 951,28

Wydatki ogółem, z tego

22 761 795,28

dochody bieżące, w tym

21 473 594,28

wydatki bieżące, w tym

20 343 778,28

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 195 070,78

-

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

6 724 384,73

-

-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

193 308,81
2 442 707,96
320 000,00
367 446,00

dochody majątkowe, w tym

2 329 357,00

wydatki majątkowe, w tym

2 418 017,00

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

2 165 157,00

-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

2 415 017,00

-

-(…) 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
25 400 529,28

Rozchody
RAZEM

3 000,00
2 638 734,00
25 400 529,28

§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 XXXVIII/283/2014 Rady Gminy Popielów z 26 czerwca 2014
roku
Ad1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczy m.in. zabezpieczenia planu wydatków do
wartości kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn „Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły
Podstawowej w Starych Siołkowicach”. Ponadto w związku z koniecznością podpisania nowych
umów: na dowóz dzieci do gminnych szkół oraz na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
należy zabezpieczyć większe środki na te zadania w budżecie danego roku (dowóz – od IX-XII oraz
na odbiór odpadów od VII-XII 2014). Zwiększone wydatki zostały zabezpieczone z nadwyżki środki z
budżetu UE jakie wpłynęły z rozliczenia finansowego zadania „Budowa strażnicy OSP w Popielowie”.
Ponadto do budżetu zostały wprowadzone środki realizowane przez GOPS w Popielowie na realizację
projektu systemowego oraz przez PG Stare Siołkowice (pozyskane z Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży) na wymianę młodzieży ze szkołą w Bad-Wurzach.
Ad2) Przesunięcia w planie wydatków dotyczą dostosowania budżetu projektu systemowego
realizowanego przez GOPS w Popielowie do kwot określonych w harmonogramie rzeczowofinansowym na 2014 rok.

