
UCHWAŁA NR 229/XXXVII/2018
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 27 września 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 2 – Wydatki budżetu gminy

- dokonuje się następujących przeniesień planu wydatków między działami, i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 35.974,73 zł

- zmniejszenia

Wydatki majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność 32.000,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 32.000,00 zł

inwestycje 32.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.974,73 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 3.974,73 zł

inwestycje 3.974,73 zł

- zwiększenia

Wydatki bieżące:

Dział 600 – Transport i łączność 30.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 30.000,00 zł

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.974,73 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.974,73 zł

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.974,73 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 2.000,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin 2.000,00 zł

wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

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

2) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2018 – 
wprowadza się zmianę skutkującą zmniejszeniem planu o kwotę 35.974,73 zł 
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Lp
.

Dział, Rozdział, 
Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

ZMNIEJSZENIA
1. 600,60017,6050 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

w Gminie
32.000,00

2. 754,75412,6050 Ogrodzenie terenu wokół sali przy OSP Nowe 
Karmonki

3.974,73

RAZEM: 35.974,73
3) 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 3.974,73 zł w sołectwie 
Nowe Karmonki 

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

Kwota wydatków 
majątkowych

w zł i gr.
1. Nowe 

Karmonki
700
754
921

70005
75412
92195

13.174,71
-

2.000,00
6.025,27

Razem: 15.174,71 6.025,27
§ 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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