
Zarządzenie Nr 0050.44.2011 
Wójta Gminy Radłów 

z dnia 10 listopada 2011 roku 
 
 
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2011. 
 

 
                   Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 
123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art.30, 
ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679 i Nr 134, poz. 777), zarządza się, co następuje: 
 
              § 1. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.77.2011.ŁK z dnia 24.10.2011 r., zwiększa się 
budżet gminy o kwotę 555,00 zł tj. dotację celową na dofinansowanie zakupu 
podręczników dla uczniów 
DOCHODY BIEŻĄCE 
Dział 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza                                              555,00 zł 
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         555,00 zł 
 
WYDATKI  BIEŻĄCE  
 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                               555,00 zł 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                         555,00 zł 
 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     555,00 zł 
 
                  § 2. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.145.2011.AS z dnia 24.10.2011 r., zwiększa się 
budżet gminy o kwotę 11.313,00 zł tj. dotację celową na wypłatę świadczeń 
rodzinnych 
DOCHODY BIEŻĄCE 
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                   11.313,00 zł 
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
               zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                11.313,00 zł 
 
WYDATKI  BIEŻĄCE  
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                  11.313,00 zł 



 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  
                             alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     11.313,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      339,00 zł 

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           10.974,00 zł 
 
                  § 3. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.147.2011.UP z dnia 24.10.2011 r., zwiększa się 
budżet gminy o kwotę 4.119,00 zł tj. dotację celową na wypłatę dodatków dla 
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 
DOCHODY BIEŻĄCE 
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                   4.119,00 zł 
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                   4.119,00 zł 
 
WYDATKI  BIEŻĄCE  
Dział 852 - Pomoc społeczna                                                                   4.119,00 zł 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                        4.119,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                4.119,00 zł 

 
                  § 4. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.140.2011.AS z dnia 04.11.2011 r., zwiększa się 
budżet gminy o kwotę 210.527,00 zł tj. dotację celową na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 
DOCHODY BIEŻĄCE 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                      210.527,00 zł 
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
               zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami           210.527,00 zł 
 
WYDATKI  BIEŻĄCE  
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                      210.527,00 zł 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność                                              210.527,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             2.625,70 zł 
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         207.901,30 zł 

 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
 


