
Zarządzenie Nr 0050.50.2015 

Wójta Gminy Radłów 

z dnia 30 lipca 2015 roku 

 

 

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015. 
 

 

                   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, Wydziału 

Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.46.2015.EA z dnia 06.07.2015 r. 

zwiększa się budżet gminy o kwotę 9.300,00 zł tj. dotację celową na dofinansowanie 

zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu – asystent rodziny i 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE 

Dział 852 – Pomoc społeczna        9.300,00 zł 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

              własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                      9.300,00 zł 

 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 852 – Pomoc społeczna        9.300,00 zł 

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny       9.300,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         9.300,00 zł 

 

              § 2. Stosownie do pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Opolu 

Nr DOP- 850- 3/15 z dnia 20.07.2015 r. zwiększa się budżet gminy o kwotę  

5.860,00 zł tj. dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum 

Ogólnokrajowego. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

                    kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa        5.860,00 zł 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  

              zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                     5.860,00 zł                     

 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

                    kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa        5.860,00 zł 



Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne              5.860,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     4.332,00 zł 

    b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             1.528,00 zł 

      

                  § 3. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału 

Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.32.2015.UP z dnia 23.07.2015 r. 

zwiększa się budżet gminy o kwotę 24.238,58 zł tj. dotację celową na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE 

Dział 801 – Oświata i wychowanie          24.238,58 zł 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  

              innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    24.238,58 zł 

 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 801 – Oświata i wychowanie            24.238,58 zł 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe            15.888,82 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        15.888,82 zł 

Rozdział 80110 – Gimnazja               8.199,78 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          8.199,78 zł 

Rozdział 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    149,98 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          149,98 zł 

 

                  § 4. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału 

Finansów, Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.51.2015.EA z dnia 29.07.2015 r. 

zwiększa się budżet gminy o kwotę 1.218,00 zł tj. dotację celową na dofinansowanie 

opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające 

świadczenia z pomocy społecznej. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE 

Dział 852 – Pomoc społeczna             1.218,00 zł 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

              własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                    1.218,00 zł 

 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 852 – Pomoc społeczna             1.218,00 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        1.218,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         1.218,00 zł 

                

           § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


