
Zarządzenie Nr 0151/82/2009
Wójta Gminy Radłów

z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2009.

                   Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1, w związku z art.2, ust.2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, 
poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 
187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, 
poz.791 i Nr 140, poz.984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112 i Nr 227, poz. 1505) oraz 
art.30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 , poz.717i Nr 162, poz.1568; z 
2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, 
poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 
48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458); zarządza się, co następuje:
        
              § 1. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów i Budżetu nr FB.I-AK-3011-1/2/09 z dnia 29.01.2009 r., zwiększa się budżet 
gminy o kwotę 2.000,00 zł tj. dotację celową na wypłatę zasiłków dla gospodarstw 
rolnych dotkniętych klęską suszy w 2008 roku.
DOCHODY
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                     2.000,00 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
                             ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              2.000,00 zł 
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
               zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami                 2.000,00 zł 

WYDATKI
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                     2.000,00 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
                             ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              2.000,00 zł 
§ 3110 – Świadczenia społeczne                                                                2.000,00 zł

          § 2.  Stosownie do pisma Wojewody Opolskiego, nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 
12.02.2009 r., zmniejsza się budżet gminy o kwotę 185.449,00 zł tj. zablokowane 
kwoty dotacji na finansowanie zadań rządowych- zleconych

DOCHODY
Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                         35.449,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                                 35.449,00 zł   



§ 2030  – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                      35.449,00 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                    150.000,00 zł 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
                             alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       76.000,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
               zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami                 76.000,00 zł 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
                             osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
                             społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
                            osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
                            społecznej                                                                          1.000,00 zł
 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
               zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami                  1.000,00 zł 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
                             ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              73.000,00 zł
  § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
               zadań zleconych gminie  (związkom gmin) ustawami                15.000,00 zł 
  § 2030  – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                    58.000,00 zł 

 WYDATKI
Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                             35.449,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                                      35.449,00 zł 
§ 4300  – Zakup usług pozostałych                                                             35.449,00 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                    150.000,00 zł 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
                             alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       76.000,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne                                                                 73.500,00 zł 
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         1.500,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                                               1.000,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
                              osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
                              społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
                             osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
                             społecznej                                                                         1.000,00 zł
 § 4130 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                             1.000,00 zł 



Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
                             ubezpieczenia emerytalne i rentowe                               73.000,00 zł
  § 3110– Świadczenia społeczne                                                                73.000,00 zł 

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