
UCHWAŁA NR 210/XXXIII/2018
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 25 kwietnia 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 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 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 359.611,54 zł:

Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 337.867,54 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 337.867,54 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 637,00 zł

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 637,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21.107,00 zł

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 21.107,00 zł

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 553.145,77 zł:

Wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 339.067,54 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.200,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 337.867,54 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.399,08 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 333.468,46 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę 7.000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 7.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 40.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 40.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 60.000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 50.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 13.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000,00 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 28.523,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 24.723,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.723,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 3.800,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.800,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 26.384,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 26.384,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.384,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.915,23 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.915,23 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.915,23 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.500,00 zł

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

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 4.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 zł

Wydatki majątkowe:
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Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11.000,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11.000,00 zł

1) inwestycje 11.000,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność 12.756,00 zł

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe 12.756,00 zł

1) dotacja na inwestycje 12.756,00 zł

3) w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – zwiększa się plan przychodów o kwotę 
193.534,23 zł 

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 
w złotych

Przychody - Zwiększenia 193.534,23
1. Wolne środki, o których mowa w art.

 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
§ 950  193.534,23

ostateczna kwota wolnych środków budżetowych wynosi 340.089,32 zł;

4) 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 337.867,54 zł 

Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 337.867,54 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 337.867,54 zł

5) w załączniku nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. – zwiększa się plan wydatków o kwotę 337.867,54 zł 

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 337.867,54 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 337.867,54 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.399,08 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 333.468,46 zł

6) w załączniku nr 7 - Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w 2018 r. – zwiększa się plan dotacji 
o kwotę  12.756,00 zł

Lp. Dział Rozdział § Przeznaczenie Kwota w zł
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   12.756,00

1. 600 60014 6620 Pomoc finansowa udzielona Powiatowi 
Oleskiemu na budowę drogi rowerowej po 
trasie byłej linii kolejowej Praszka - Olesno

12.756,00

7) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2018 - zwiększa 
się plan o kwotę 23.756,00 zł  

Lp. Dział, Rozdział, 
Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

ZWIĘKSZENIA
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1. 010,01010,6050 Rozbudowa wodociągu w Radłowie     11.000,00
2. 600,60014,6620 Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Oleskiemu na 

budowę drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej 
Praszka - Olesno

    12.756,00 

                        RAZEM: 23.756,00

§ 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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