
UCHWAŁA NR 193/XXX/2017
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 135/XXI/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1)  w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy

a)  zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 98.058,00 zł:

Dochody bieżące

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 8.890,00 zł

§ 0750. – Wpływy 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 8.800,00 zł

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek 90,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 50.245,00 zł

§ 0020. – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 295,00 zł

§ 0320. – Wpływy z podatku rolnego 220,00 zł

§ 0340. – Wpływy z podatku od środków transportowych 1.150,00 zł

§ 0350. – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 780,00 zł

§ 0500. – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 46.600,00 zł

§ 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.200,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 37.263,00 zł

§ 2750. – Środki na uzupełnienie dochodów gmin 37.263,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 160,00 zł

§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień 160,00 zł

Dochody majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 zł

§ 0770. – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 1.500,00 zł
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b)  zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 980.596,88 zł:

Dochody bieżące

Dział 801 – Oświata i wychowanie 68.596,88 zł

§ 2057. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego 68.596,88 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000,00 zł

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł

§ 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 11.000,00 zł

Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność 738.000,00 zł

§ 6630. – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 738.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 162.000,00 zł

§ 6257. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego 162.000,00 zł

2)  w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy

a)  zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 98.058,00 zł

Wydatki bieżące

Dział 710 – Działalność usługowa 500,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 30.000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 10.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000,00 zł
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Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 9.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 3.000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.058,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 12.058,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.058,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 15.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 10.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 5.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 36.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.500,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.500,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteka 2.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 zł

b)  zmniejsza się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 980.596,88 zł

Wydatki bieżące

Dział 801 – Oświata i wychowanie 68.596,88 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 68.596,88 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.596,88 zł

Wydatki majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 350.000,00 zł
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Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 350.000,00 zł

1) inwestycje 350.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 562.000,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 562.000,00 zł

1) inwestycje 562.000,00 zł

3) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gmin Radłów w roku 2017 zmniejsza się 
plan o kwotę 912.000,00 zł  

Lp. Dział, Rozdział, 
Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

ZMNIEJSZENIA
1. 010,01010,6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie 350.000,00 
1. 600,60017,6050 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kościeliskach 

i Psurowie
            

562.000,00
                        RAZEM:  912.000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Radłów

Wilhelm Wengel
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