
                                              Zarządzenie Nr 0050.40.2015 

Wójta Gminy Radłów 

   z dnia 24 czerwca 2015 roku 

 

 

w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2015 

 

 

                    Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 15/III/2014 Rady 

Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 

rok 2015, zarządzam, co następuje: 

 

 

        § 1.  W związku z uchwałą nr 44/VII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia  

24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów 

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, dokonuję 

zmian w planach finansowych budżetu: 

 

1. W załączniku Nr 1 – UG Radłów  -plan finansowy dochodów, w podziale na 

działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej: 

  - zwiększa się plan w następujących działach, rozdziałach i paragrafach  

    łącznie o kwotę 38.665,77 zł: 

Dochody bieżące 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  

                     gaz i wodę            500,00 zł 

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody          500,00 zł  

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów          500,00 zł 

  

Dział 750 – Administracja publiczna               10.000,00 zł 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin                10.000,00 zł 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów              10.000,00 zł 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

                    jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

                    związane z ich poborem                   972,00 zł 

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

                             od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

                             od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        630,00 zł 

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych         630,00 zł 

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

                             od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 

                             oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych          342,00 zł 

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn                           342,00 zł 

 

 



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                25.430,00 zł 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność           25.430,00 zł 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów            7.374,70 zł 

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek  

               zaliczanych do sektora finansów publicznych na  

               realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych  

               do sektora finansów publicznych                  18.055,30 zł 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                               1.763,77 zł 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       900,00 zł 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                   900,00 zł 

Rozdział 92116 – Biblioteki           863,77 zł 

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej             863,77 zł 

           

      2. W załączniku Nr 2 – UG Radłów – plan finansowy wydatków w podziale na 

działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej: 

 

Wydatki bieżące 

Dział 750 – Administracja publiczna            11.288,67 zł 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin              11.288,67 zł 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników          10.000,00 zł 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne             1.288,67 zł

                    

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         33.160,00 zł 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami             7.730,00 zł 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników            4.500,00 zł 

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne            1.300,00 zł 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne             1.500,00 zł 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy       430,00 zł 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność            25.430,00 zł 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych            25.430,00 zł 

 

Wydatki majątkowe 
Dział 801 – Oświata i wychowanie              4.000,00 zł 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe               4.000,00 zł 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            4.000,00 zł 

 

       3. W załączniku Nr 6 – PP Kościeliska – plan finansowy wydatków 

Wydatki bieżące 

Dział 801 – Oświata i wychowanie           10.000,00 zł 

Rozdział 80104 – Przedszkola            10.000,00 zł  

§ 4270 – Zakup usług remontowych              10.000,00 zł 

 

    4. W załączniku Nr 8 – GOPS Radłów – plan finansowy wydatków  

         (zadania własne) 

 



Wydatki bieżące 

Dział 852 – Pomoc społeczna              7.700,00 zł 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność             7.700,00 zł 

§ 3110 – Świadczenia społeczne                     7.700,00 zł 

 

      5. W załączniku Nr 9 – GOK Radłów – plan finansowy wydatków 

Wydatki bieżące 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                900,00 zł 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    900,00 zł 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                900,00 zł 

 

      6. W załączniku Nr 10 – GBP Radłów – plan finansowy wydatków 

Wydatki bieżące 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                863,77 zł 

Rozdział 92116 – Biblioteki        863,77 zł 

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             863,77 zł 

 

b) dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami, rozdziałami  

    i paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 45.000,00 zł 

Zmniejszenia 

      1. W załączniku Nr 6 – PP Kościeliska – plan finansowy wydatków  

Wydatki majątkowe 

Dział 801 – Oświata i wychowanie           45.000,00 zł 

Rozdział 80104 – Przedszkola            45.000,00 zł  

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         45.000,00 zł 

 

Zwiększenia 

      1. W załączniku Nr 2 – UG Radłów – plan finansowy wydatków 

Wydatki majątkowe  

Dział 600 – Transport i łączność            45.000,00 zł 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe          45.000,00 zł 

§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje  

               i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

               (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      45.000,00 zł 

 

          § 2. Dokonuję przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji 

budżetowej: 

         1. W załączniku Nr 2– UG Radłów– plan finansowy wydatków.  

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

750   Administracja 

publiczna 

500,00 zł 500,00 zł 

 75075  Promocja jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

500,00 zł 500,00 zł 

  4190 Nagrody konkursowe  500,00 zł 

  4210 Zakup materiałów i 500,00 zł  



wyposażenia 

754   Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

3.000,00 zł 3.000,00 zł 

 75412  Ochotnicze straże 

pożarne 

3.000,00 zł 3.000,00 zł 

  3030 Różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych 

 3.000,00 zł 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 zł  

801   Oświata i wychowanie  70.000,00 zł 

 80101  Szkoły podstawowe  50.000,00 zł 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

 50.000,00 zł 

 80110  Gimnazja  20.000,00 zł 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

 20.000,00 zł 

                                                                          Razem: 3.500,00 zł 73.500,00 zł 

 

         2. W załączniku Nr 3– PSP Kościeliska– plan finansowy wydatków.  

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

801   Oświata i wychowanie 53.500,00 zł 3.500,00 zł 

 80101  Szkoły podstawowe 52.500,00 zł 2.500,00 zł 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

2.500,00 zł  

  4240 Zakup pomocy 

naukowych, 

dydaktycznych i książek 

 2.500,00 zł 

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

50.000,00 zł  

 80150  Realizacja zadań 

wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach 

podstawowych, 

gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych 

oraz szkołach 

artystycznych 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

1.000,00 zł  

  4240 Zakup pomocy 

naukowych, 

 1.000,00 zł 



dydaktycznych i książek 

Razem: 53.500,00 zł 3.500,00 zł 

 

         3. W załączniku Nr 5– PG Radłów– plan finansowy wydatków.  

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

801   Oświata i wychowanie 20.000,00 zł  

 80110  Gimnazja 20.000,00 zł  

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

20.000,00 zł  

                                                                          Razem: 20.000,00 zł  

               

           § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

    

 

 

    

          

 

    

             

 

 

 

 

 

                        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 


