
UCHWAŁA NR 179/XXVII/2013
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy 

a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 96.740,20 zł 

Dochody bieżące 96.740,20 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 zł

§ 0830. – Wpływy z usług 10.000,00 zł 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16.500,00 zł

§ 0830. – Wpływy z usług 16.500,00 zł 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.700,00 zł

§ 0750. - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 3.700,00 zł 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 64.495,00 zł

§ 0310. – Podatek od nieruchomości 47.000,00 zł 

§ 0340. – Podatek od środków transportowych 4.995,00 zł 

§ 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12.500,00 zł 

Dział 758 – Różne rozliczenia 45,20 zł

§ 0920. – Pozostałe odsetki 45,20 zł 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000,00 zł

§ 2320. – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000,00 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 64.240,00 zł 

Dochody bieżące 3.240,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.240,00 zł

§ 0320. – Podatek rolny 3.240,00 zł 

Dochody majątkowe 61.000,00 zł 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 61.000,00 zł

Id: FE1CCE50-243A-4ABA-9F82-861F351536A2. Podpisany Strona 1



§ 6207. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich 61.000,00 zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy 

- zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 32.500,20 zł 

Wydatki bieżące 5.500,20 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 5.500,00 zł 

Rozdział 75022 – Rady Gmin 3.500,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 zł 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna 0,20 zł 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 0,20 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,20 zł 

Wydatki majątkowe 27.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 20.000,00 zł 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000,00 zł

1) inwestycje 20.000,00 zł 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 7.000,00 zł 

Rozdział 80110 – Gimnazja 7.000,00 zł

1) zakupy inwestycyjne 7.000,00 zł 

3) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy 

Radłów w roku 2013 - zwiększa się plan o 27.000,00 zł

Lp.  Dział, Rozdział, 
Paragraf 

 Zakres rzeczowy inwestycji  Kwota w zł 

ZWIĘKSZENIA

1.  700,70005,6050  Wykonanie instalacji CO oraz instalacji wodnej w mieszkaniu 
komunalnym w Biskupicach 

 20.000,00

2.  801,80110,6060  Zakup aparatu prądotwórczego do gimnazjum  7.000,00

RAZEM: 27.000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów

Irena Czubaj-Zając
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