
UCHWAŁA NR 218/XXXV/2018
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy

-  zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 15.918,00 zł:

Dochody bieżące:

Dział 855 – Rodzina 5.800,00 zł

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo  – gminnym) ustawami 5.800,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.118,00 zł

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów 10.118,00 zł;

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 15.918,00 zł:

Wydatki bieżące:

Dział 855 – Rodzina 5.800,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 5.800,00 zł

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.800,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.118,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 10.118,00 zł

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.118,00 zł,

b) dokonuje się następujących przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 76.958,00 zł

- zmniejszenia

Wydatki majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność 70.058,00 zł

Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne 70.058,00 zł

inwestycje 70.058,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6.900,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.900,00 zł
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zakupy inwestycyjne 6.900,00 zł

- zwiększenia

Wydatki bieżące:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 13.500,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 13.500,00 zł

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 13.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.500,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.500,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.900,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.900,00 zł

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.900,00 zł,

Wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.058,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 40.058,00 zł

inwestycje 40.058,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 15.000,00 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 15.000,00 zł

zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł,

c) dokonuje się zmiany tytułu rozdziału 80152 nadając mu brzmienie:

„80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,

klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach

innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.

3) w załączniku nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

– zwiększa się plan dotacji o kwotę 5.800,00 zł 

Dochody bieżące:

Dział 855 – Rodzina 5.800,00 zł

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 5.800,00 zł

4) w załączniku nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.
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– zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.800,00 zł 

Wydatki bieżące

Dział 855 – Rodzina 5.800,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 5.800,00 zł

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.800,00 zł

5) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2018 – 
wprowadza się zmianę skutkującą zwiększeniem planu o kwotę 55.058,00 zł i zmniejszeniem planu 
o kwotę 76.958,00 zł 

Lp. Dział, Rozdział, 
Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

ZWIĘKSZENIA
1. 900,90002,6050 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

  Komunalnych  140.058,00 
2. 926,92605,6060 Zakup kosiarki – traktorka dla LZS Ligota Oleska       15.000,00

RAZEM: 155.058,00
ZMNIEJSZENIA

1. 600,60017,6050 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie 
Radłów

70.058,00

2. 900,90002,6050 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych w Radłowie

  100.000,00

RAZEM: 170.058,00
Zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego
                       ZMNIEJSZENIA

1. 700,70005,6060 Zakup namiotu z wyposażeniem – Kolonia Biskupska      6.900,00
RAZEM: 6.900,00

6) w załączniku nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych gminy – fundusz sołecki na rok 2018 – zmniejsza 
się plan wydatków majątkowych, a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.900,00 zł w sołectwie 
Kolonia Biskupska 

Lp. Sołectwo Dział Rozdział Kwota wydatków 
bieżących w zł i gr.

Kwota wydatków 
majątkowych

w zł i gr.
1. Kolonia 

Biskupska
921 92109 12.900,00

12.900,00
-

Razem: 12.900,00 -
§ 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.

 

Przewodniczący Rady Gminy Radłów

Wilhelm Wengel
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