
  
 

Uchwała Nr 163/XXIV/2013  
Rady Gminy Radłów 

z dnia 22 sierpnia 2013 roku 
 

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 
 -   zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 
     30.729,00 zł 

Dochody bieżące                                                                        1.600,00 zł 
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
                   gaz i wodę                                                                1.000,00 zł 
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                     1.000,00 zł 
 
Dział 750 – Administracja publiczna                                            600,00 zł 
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
              gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
              samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   600,00 zł 
Dochody majątkowe 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                          29.129,00 zł 
§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa  
               własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
               nieruchomości                                                            29.129,00 zł 
2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy  
     a)  zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie  
          o kwotę 30.729,00 zł 
Wydatki bieżące 
Dział 750 – Administracja publiczna                                            600,00 zł 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                     600,00 zł 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      600,00 zł 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie    30.129,00 zł 
Rozdział 80104 - Przedszkola                                                  30.129,00 zł 



1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          25.000,00 zł 
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            5.129,00 zł 
 
b) dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami  
klasyfikacji bud żetowej łącznie o kwotę 10.000,00 zł 
Zmniejszenia 
Wydatki bieżące                                                                    10.000,00 zł 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego              5.000,00 zł 
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych,  
                             kredytów i pożyczek jednostek samorządu 
                             terytorialnego                         5.000,00 zł 
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego              5.000,00 zł 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                                          5.000,00 zł 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                     5.000,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          5.000,00 zł 
 
Zwiększenia 
Wydatki maj ątkowe                                                              10.000,00 zł 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                                           5.000,00 zł 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                      5.000,00 zł 
1) inwestycje                             5.000,00 zł 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       5.000,00 zł 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg               5.000,00 zł 
1) inwestycje                              5.000,00 zł 
 
3) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy 
        Radłów w roku 2013- zwiększa się plan na inwestycje o kwotę 10.000,00 zł 
         
Lp. Dział, Rozdział, 

Paragraf 
Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

 
  ZWI ĘKSZENIA  

1. 801,80101,6050 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 
przy PSP Kościeliska 

5.000,00 

2. 900,90015,6050 Budowa punktu świetlnego w Wichrowie 5.000,00 

                                    RAZEM: 10.000,00 
 
                § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
 



 


