ZARZĄDZENIE NR 0050/ 334 /2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 oraz art 257 pkt 1)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z
dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:
§1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę:
z tego,
dochody bieżące
wydatki bieżące
zgodnie z poniższym zestawieniem
Dochody

34 630,00

Dział Rozdział
750
75011

§

Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
2010 administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
dochody bieżące

852
85214

855
85504

Pomoc Społeczna
Zasiłki okresowe , celowe i
pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe przekazane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżacych
2030
gmin (związków gmin ,
związków powiatowo gminnych )

Kwota
1 400,00
1 400,00

Dział Rozdział
750
75011

34 630,00
§

1 400,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

1 400,00

6 000,00

852

6 000,00

85214

6 000,00

27 230,00
27 230,00

855
85504

27 230,00

27 230,00

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę:
z tego,
dochody bieżące
wydatki bieżące
zgodnie z poniższym zestawieniem
Dochody
Wydatki
-8 000,00
Dział Rozdział §
Treść
Kwota
Dział Rozdział
§
750
Administracja publiczna
-8 000,00
750
75011
Urzędy wojewódzkie
-8 000,00
75011

dochody bieżące

Kwota
1 400,00
1 400,00

1 400,00

Rodzina
Wspieranie rodziny

Dotacja celowa otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
2010 administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące, w tym

6 000,00

dochody bieżące

Wydatki

1 400,00

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
2010 administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

34 630,00
34 630,00

Pomoc Społeczna
Zasiłki okresowe , celowe i
pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

6 000,00

wydatki bieżące, w tym

6 000,00

świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Rodzina
Wspieranie rodziny

wydatki bieżące, w tym

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją
statutowych zadań jednostek
świadczenia na rzecz osób
fizycznych

6 000,00

6 000,00
27 230,00
27 230,00

27 230,00

1 144,00
286,00
25 800,00

-8 000,00
-8 000,00

Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

-8 000,00
Kwota
-8 000,00
-8 000,00

-8 000,00

wydatki bieżące, w tym

-8 000,00

-8 000,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

-8 000,00

2. Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
zgodnie z poniższym zestawieniem
Dochody
0,00
Wydatki
Dział
600

Rozdział

§

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

Kwota
-18 500,00
-18 500,00

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane
6320
przez gminę na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej

60016

dochody majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Pozostała działalność

754
75495

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane
6320
przez gminę na podstawie
porozumień z organami
administracji rządowej
dochody majątkowe

Rozdział

0,00
Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne

Kwota
-20 714,00
-20 714,00

-18 500,00

wydatki majątkowe, w tym

-20 714,00

-18 500,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Pozostała działalność

-20 714,00

20 714,00

wydatki majątkowe, w tym

20 714,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 714,00

18 500,00

Dział
600

-5 000,00
5 000,00

60016

754

18 500,00

75495

18 500,00

18 500,00

750
75023

75075

§

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

90015

0,00
3 000,00

wydatki bieżące, w tym
wydatki związane z realizacją
statutowych zadań jednostek
świadczenia na rzecz osób
fizycznych

-2 000,00

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

-3 000,00

wydatki bieżące, w tym
wydatki związane z realizacją
statutowych zadań jednostek

900

20 714,00

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
wydatki bieżące, w tym
wydatki związane z realizacją
statutowych zadań jednostek
wydatki majątkowe, w tym
inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 000,00

5 000,00

-3 000,00
-3 000,00
0,00
0,00
-5 000,00
-5 000,00
5 000,00
5 000,00

§2
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3
Budżet gminy na rok 2020 po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem:

42 715 413,65 zł w tym:

a) dochody bieżące:

36 586 542,56 zł ,

b) dochody majątkowe:
2) Przychody ogółem:

6 128 871,09 zł ;
4 413 891,22 zł ;

3) Wydatki ogółem:

44 784 728,87 zł w tym:

a) wydatki bieżące:

33 087 829,45 zł ,

b) wydatki majątkowe:

11 696 899,42 zł ;

4) Rozchody ogółem:

2 344 576,00 zł .
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wójt Gminy Popielów

