
Zarządzenie Nr 0050.105.2012 
Wójta Gminy Radłów 

z dnia 30 października 2012 roku 
 
 
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012. 
 

 
                   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 z 2011 r. 
Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, 
poz. 1707) 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, z 2011 r. Nr 
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 
oraz z 2012 r. poz. 567), zarządza się, co następuje: 
 
 
              § 1. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.2.73.2012.AS z dnia 25.10.2012 r., 
zmniejsza się budżet gminy o kwotę 710,00 zł tj. dotację celową na składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej. 
 
DOCHODY BIEŻĄCE 
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                   710,00 zł 
  § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                    710,00 zł 
 
WYDATKI  BIEŻĄCE  
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                     710,00 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                                                                      710,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       710,00 zł 
 
              § 2. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.142.2012.AS z dnia 26.10.2012 r., 



zwiększa się budżet gminy o kwotę 20.000,00 zł tj. dotację celową na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
 
DOCHODY BIEŻĄCE 
Dział 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza                                           20.000,00 zł 
  § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                      20.000,00 zł 
 
WYDATKI  BIEŻĄCE  
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                           20.000,00 zł 
Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów                                        20.000,00 zł 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    20.000,00 zł 
 
              § 3. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC-I.3111.1.145.2012.DS z dnia 26.10.2012 r., 
zwiększa się budżet gminy o kwotę 20.000,00 zł tj. dotację celową na dofinansowanie 
wypłat zasiłków okresowych. 
 
DOCHODY BIEŻĄCE 
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                   20.000,00 zł 
  § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                   20.000,00 zł 
 
WYDATKI  BIEŻĄCE  
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                  20.000,00 zł 
Rozdział 85214– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                            na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                        20.000,00 zł 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 20.000,00 zł 
 
 
              § 4. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.147.2012.AS z dnia 26.10.2012 r., 
zwiększa się budżet gminy o kwotę 1.881,00 zł tj. dotację celową na dofinansowanie 
wypłat zasiłków stałych 
 
DOCHODY BIEŻĄCE 
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                  1.881,00 zł 
  § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                  1.881,00 zł 
 
WYDATKI  BIEŻĄCE  
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                  1.881,00 zł 
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe                                                                 1.881,00 zł 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 1.881,00 zł 
 



              § 5. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.140.2012.UP z dnia 29.10.2012 r., 
zwiększa się budżet gminy o kwotę 1.100,00 zł tj. dotację celową na opłacenie składki 
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. 
  
DOCHODY BIEŻĄCE 
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                      1.100,00 zł 
  § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
                 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
                 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  
                 ustawami                                                                                      1.100,00 zł 
 
WYDATKI  BIEŻĄCE  
Dział 852 -  Pomoc społeczna                                                                       1.100,00 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                                                                         1.100,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           1.100,00 zł 
 
        § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


