ZARZADZENIE NR 0050/35/2015
Wojta Gminy Popielow
z dnia 10 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w planie dochodow i wydatkow budzetu gminy na 2015 rok.
Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz.
379, poz. 1072) w zwiazku z art 257 pkt 1) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 11 pkt 7 uchwaty Nr lli/8/2014 Rady Gminy Popielow z dnia 18 grudnia 2014 roku w
sprawie uchwalenia budzetu Gminy Popielow na 2015 rok, Wojt Gminy Popielow zarza.dza, co nastepuje:

§1
Dokonac zwiekszenia planu dochodow i wydatkow budzetu gminy na 2015 rok o kwote:
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§2
Rozdysponowac rezerw^ w planie wydatkow bieza.cych budzetu gminy na 2015 rok
zgodnie z ponizszym zestawieniem
Wydatki

0,00
Rozdziat

Dzial

Kwota

Tresc

758
75818

900
90095

Rozne rozliczenia

1 500,00

Rezerwy ogolne i celowe, z tego

1 500,00

wydatki bieza.ce, w tym

1 500,00

wydatki zwia.zane z realizacja. statutowych zadari jednostek, w tym

1 500,00

rezerwa celowa przeznaczeniem na wydatki zwia.zane z realizacja. zadari publicznych
w ramach inicjatyw lokalnych

1 500,00

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

1 500,00

Pozostata dziatalnosc, z tego

1 500,00

wydatki bieza.ce, wtym

1 500,00

wydatki zwia.zane z realizacja. statutowych zadari jednostek

1 500,00

§3
Dokonac przesuniecia w planie wydatkow biezgcych budzetu gminy na 2015 rok
zgodnie z ponizszym zestawieniem
Dochody
Dziat

Rozdziat

IJWydatki
§

Tresc

Kwota

Dziat

Rozdziat

900
90002

0,00
§

Tresc

Gospodarka komunalna i
ochrona srodowiska
Gospodarka odpadami, z
tego
wydatki bieza.ce, w tym
wynagrodzenia i sktadki od
nich naliczane
wydatki zwigzane z
realizacja. statutowych
zadari jednostek

Kwota
0,00
0,00
0,00
-5 000,00
5 000,00

.
§4

Budzet na 2015 rok po zmianach wynosi:
Dochody ogotem, z tego:
dochody biezace, w tym
-dotacje i irodki (...)o ktorych mowa w art. 5 ust- 1 pkt 2 i 3 uofp

23 109 545,81
21 490 765,81
33 150,00

Wydatki ogotem, z tego
wydatki biezqce, w tym

23 147 028,81
20 038 528,81

-wynagrodzenia i skfadki od nich naliczane

956052),00

-wydatki zwiazane z realtzacja. statutowych zadan jednoslek

6355484,20

-dotacje na zadania bieia.ce

1 125 712,00

-wydatki na program/ / projekty (...) o ktorych mowa w art. 5 ust 1
pkt2i3 uofp
-swiadczenia na rzecz osob fizycznych
-obsfuga dtugu

67 580,00
232023),6(
265000,00

-wyptaty z tytutu poreczen i gwarancji udziel.przez JST
-remonty

dochody majntkowe, w tym
-dotacje / srodki (...) o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1 618 780,00
729 780,00

344000,00

wydatki majqtkowe, w tym
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

3 108 500,00
3 103 000,00

-(...) z udziatem srodk6w o ktdrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
-dotacje na inwestycje

Przychody
RAZEM

1 668 763,00
24 778 308,81

500,00

Rozchody

1 631 280,00
24 778 308,81

RAZEM

§5

Zarza.denie wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega publikacji

Wojt Gminy Popielow
Dionizy Duszyriski

