
Zarządzenie Nr 0050.238.2014
Wójta Gminy Radłów

z dnia 28 października 2014 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.

                   Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 
z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

              § 1. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.7.2014.AS z dnia 27.10.2014 r., 
zwiększa się budżet gminy o kwotę 169.301,82 zł tj. dotację celową na zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do 
produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę. 

DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo               169.301,82 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
              zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              169.301,82 zł      

WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                169.301,82 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność                                                 169.301,82 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          1.721,52 zł     
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     167.580,30 zł

              §2. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.78.2014.EA z dnia 27.10.2014 r., 
zwiększa się budżet gminy o kwotę 696,00 zł tj. dotację celową na ubezpieczenie 
społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
w związku z podwyższeniem składki rentowej od dnia 1.02.2012 r.

DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 750 – Administracja publiczna                                                             696,00 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
              zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                        696,00 zł   



WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 750 – Administracja publiczna                                                             696,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 696,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              696,00 zł

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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