
                                           Uchwała Nr 14/III/2006
Rady Gminy w Radłowie

                                           z dnia 27 grudnia 2006 roku 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d i e pkt.10, ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr, 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, 
poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 ), art. art. 82, 165, 184, 188 ust. 2, oraz art.195 ust 2  ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  ( Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i 
Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708)  w związku z art. 
3  i  4  ustawy  z  dnia  13   listopada  2003  r.  o  dochodach  jednostek  samorządu 
terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966,  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)  oraz art. art. 
401 ust.1 i 14, 402 ust.4, 5 i 6, 406 i 420  ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

        § 1. Budżet gminy Radłów  na okres roku kalendarzowego 2007.

        § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości                              9.070.705 zł
w tym:

− Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież. 
     z  zakresu admin. rząd. oraz innych zadań  zleconych gminie 
     ustawami                                                                                             1.050.450 zł

-    Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
      napojów alkoholowych                                                                           67.000 zł
Zgodnie z załącznikami nr 1 i 2       

     § 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości –                                9.969.705 zł
w tym:

− Wydatki na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz 
      innych zadań  zleconych gminie ustawami                                       1.050.450 zł

 -   Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym  programie 
       profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w
      gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                               67.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4

          § 4.  Deficyt budżetowy w wysokości 899.000 zł zostanie sfinansowany 
przychodami  pochodzącymi  z  pożyczek  lub  kredytów  zaciąganych  w  bankach 
krajowych.

         § 5. Ustala się plan  przychodów   i rozchodów budżetu zgodnie z 



  załącznikiem Nr 5
Przychody –                                                                                           1.302.900 zł
Rozchody –                                                                                               403.900 zł

      § 6. Ustala się plan przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

                         przychody                                                      -                 6.800,00 zł
                         wydatki                                                          -                 8.910,56 zł 
Zgodnie z załącznikiem Nr 6

     § 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości        110.798 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 7

     § 8. Ustala się wykaz inwestycji gminnych ( wg wieloletniego programu 
inwestycyjnego) zgodnie z załącznikiem Nr 8

      § 9. Ustala się roczne limity  dla:
1)  zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na 
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie                 300.000 zł
2)  zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu – w kwocie                                           899.000 zł
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie   103.900 zł

     § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty - 100.000 zł
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) 

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa 
w 2008 roku   do kwoty                                                                       -  1.000.000 zł

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu 
budżetowego do maksymalnej wysokości                                               - 300.000 zł

4) dokonywania zmian w  planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
      klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem  przeniesień  między działami,
      za wyjątkiem wydatków majątkowych.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych  bankach niż 
      bank obsługujący budżet gminy.

      § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
    
      § 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
               Opolskiego. 

     § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 
              1 stycznia 2007 r.



                                                                            Załącznik Nr 1
do uchwały  Nr  14/III/2006
Rady Gminy w Radłowie
z dnia  27 grudnia 2006 r.

DOCHODY                                                                                                 9.070.705 zł 

Dział 020 - Leśnictwo 2.200 zł
§ 0750 -Dochody 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 2.200 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 187.500 zł

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat 11.000 zł
§ 0830 - Wpływy z usług 175.000 zł
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500 zł

Dział 600Transport i łączność 500.800 zł
§ 6260 -Dotacje  otrzymane  z  funduszy  celowych  na  finansowanie  lub 

dofinansowanie  kosztów  realizacji  inwestycji  i  zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych       500.800 zł

Dział 700Gospodarka mieszkaniowa 168.000 zł
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości
2.200 zł

§ 0750 -Dochody 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 65.000 zł

§ 0870 -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100.000 zł
§ 0920 -Pozostałe odsetki 800 zł

Dział 750 -Administracja publiczna 45.166 zł
§ 0690 -Wpływy z różnych opłat 500 zł
§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów 3.566 zł
§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  40.450 zł

§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 650 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 727 zł



§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

727 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł
§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  1.000 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 1.671.267 zł

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 413.507 zł
§ 0020 -Podatek dochodowy od osób prawnych 2.000 zł
§ 0310 -Podatek od nieruchomości 710.000 zł
§ 0320 -Podatek rolny 931.060 zł
§ 0330 - Podatek leśny 79.700 zł
§ 0340 - Podatek od środków transportowych 30.500 zł 
§ 0350 -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych 

w formie karty podatkowej 2.500 zł
§ 0410 -Wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł

      § 0500 -  Podatek od czynności cywilnoprawnych 19.000 zł
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 1.500 zł
§ 0910 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.500 zł

Dział 758 -Różne rozliczenia 4.461.045 zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.461.045 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie  29.500 zł
§ 0830 - Wpływy z usług 29.500 zł

Dział 851 -Ochrona zdrowia 67.000 zł
§ 0480 -Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż alkoholu 67.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.147.000 zł
§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  1.009.000 zł

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 138.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 789.500 zł
§ 0830 -Wpływy z usług 39.500 zł
§ 6298 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł     750.000 zł

                                                                       



Załącznik Nr 2
do uchwały  Nr  14/III/2006
Rady Gminy w Radłowie
z dnia  27 grudnia 2006 r.

1. Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie                    1.050.450 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 40.450 zł
Rozdział- 75011 Urzędy wojewódzkie 40.450 zł
           § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  40.450 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 1.000 zł
Rozdział- 75414 Obrona cywilna 1.000 zł
           § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  1.000 zł

Dział 852 - Pomoc  społeczna    1.009.000 zł
Rozdział- 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 985.000 zł

           § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  985.000 zł

Rozdział - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 4.000 zł

           § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  4.000 zł

Rozdział- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 20.000 zł 

           § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  20.000 zł 

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych      67.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 67.000 zł
Rozdział -85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67.000 zł

§ 0480 -Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż 
alkoholowych 

67.000 zł



                                                                            Załącznik Nr 3
do uchwały  Nr  14/III/2006
Rady Gminy w Radłowie
z dnia  27 grudnia 2006 r.

WYDATKI                                                                                              9.969.705 zł

Dział 010– Rolnictwo  i łowiectwo                                                               7.800 zł 
Rozdział 01030- Izby rolnicze                                                                        7.800 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          7.800 zł

Dział 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
                   gaz i wodę                                                                                115.000 zł
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody                                                         115.000 zł 
1. Wydatki bieżące                                                                                      115.000 zł

Dział 600 –Transport i łączność –                                                         1.220.000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne –                                              240.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                      215.000 zł
2. Wydatki majątkowe                                                                                  25.000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne                                                          980.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          5.000  zł
2. Wydatki majątkowe                                                                                975.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –                                                130.650 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    130.650 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                      130.650 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                5.650 zł

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                3.960 zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność                                                         3.960 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          3.960 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                3.960 zł

Dział 750 – Administracja publiczna -                                                 1.288.086 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie –                                                    40.450 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        40.450 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                             40.450 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                            950 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                             950 zł
- dotacje                                                                                                              950 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin-                                                                       33.000 zł



1. Wydatki bieżące                                                                                        33.000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin –                                                             1.182.686 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                   1.132.686 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                           862.000 zł
2. Wydatki majątkowe                                                                                   50.000 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                21.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        21.000 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność –                                                    10.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        10.000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                    i ochrony prawa oraz sądownictwa                                            727 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                           i ochrony prawa                                                                       727 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                             727 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                   419 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  105.300 zł 
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  –                                           104.300 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                       104.300 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                               27.500 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna –                                                                1.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                           1.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                 1.000 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
                     i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
                     prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                  27.000 zł
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
                               należności budżetowych                                                27.000 zł 
1. Wydatki bieżące                                                                                        27.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                              25.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego -                                                  51.600 zł
Rozdział  75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów 
                               i pożyczek jedn. samorz. terytor.                                   51.600 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        51.600 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                  51.600 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie –                                                     3.835.933 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                     1.971.511 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                    1.371.511zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                         1.112.330zł



2. Wydatki majątkowe                                                                                600.000 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                                            2.680 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          2.680 zł
- Dotacje                                                                                                          2.680 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola                                                                    690.518 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                      690.518 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                           491.490 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne                                                        8.040 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          8.040 zł
- Dotacje                                                                                                          8.040 zł 

Rozdział 80110 – Gimnazja –                                                                       937.398 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        837.398 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                             678.200 zł
2. Wydatki majątkowe                                                                                  100.000 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja  specjalne                                                             1.340 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                            1.340 zł
- Dotacje                                                                                                            1.340 zł 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                          194.720 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        194.720 zł
- Wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń                                              23.520 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         14.626 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          14.626 zł
- Dotacje                                                                                                            4.388 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                                         15.100 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          15.100 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia –                                                                    79.000 zł
Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii                                                         7.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                            7.000 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                 3.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                       60.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          60.000 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                               10.700 zł
- Dotacje                                                                                                            5.000 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność                                                         12.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          12.000 zł



- dotacje                                                                                                           12.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna –                                                                1.391.512 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                                  20.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          20.000 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
                              składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
                              ubezpieczenia społecznego                                            985.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                       985.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                          21.182,50 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
                             osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
                             społecznej oraz niektóre świadczenia
                             rodzinne                                                                              4.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                          4.000 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
                              ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              108.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                       108.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                     22.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        22.000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                           143.412 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                      143.412 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                           123.475 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  14.700 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        14.700 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                              14.700 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                       94.400 zł 
1. Wydatki bieżące                                                                                        94.400 zł
- Dotacje                                                                                                        38.400 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –            1.424.060 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           1.200.000 zł
1. Wydatki majątkowe                                                                               1.200.000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg –                                  135.320 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        73.000 zł
2. Wydatki majątkowe                                                                                   62.320 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność –                                                    88.740 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        88.740 zł



- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                             26.240 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  -                    251.077 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        99.780 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                         99.780 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                              73.310 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki –                                                                     151.297 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                      151.297  zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                           115.030  zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                          38.000 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                 38.000 zł
1. Wydatki bieżące                                                                                        38.000 zł
- dotacje                                                                                                         38.000 zł

 



                                                                              Załącznik Nr 4
 do uchwały  Nr  14/III/2006
Rady Gminy w Radłowie
z dnia  27 grudnia 2006 r.

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami.                                                                        1.050.450 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 40.450 zł
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 40.450 zł

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.500 zł 
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.075 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 5.028 zł
§ 4120 -Składki na fundusz Pracy 847 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł
Rozdz. 75414 Obrona cywilna 1.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna    1.009.000 zł
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 985.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne 949.450 zł
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.600 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 9.165,50 zł
§ 4120 -Składki na fundusz Pracy 417 zł
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 4.325 zł
§ 4370 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej
2.978 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 1.000 zł
§ 4440 -Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500 zł
§ 4740 -Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 

urządzeń kserograficznych 2.000 zł
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre  świadczenia rodzinne 4.000 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.000 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 
społeczne 20.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne 20.000 zł



2.  Wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w  programie  profilaktyki  i 
rozwiązywania problemów alkoholowych  i zwalczania narkomanii

Dział 851 - Ochrona zdrowia 67.000 zł
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii 7.000 zł

§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł
§ 4300 -Zakup usług pozostałych 1.000 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000 zł
§ 2570 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych  jednostek 

sektora finansów publicznych 5.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 700 zł
§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe         10.000 zł
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia 16.300 zł
§ 4300 -Zakup usług pozostałych 25.000 zł
§ 4390 -Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000 zł



                                                                           Załącznik Nr 5
                                                                            do uchwały  Nr  14/III/2006

Rady Gminy w Radłowie
z dnia  27 grudnia 2006 r.

Plan przychodów  i rozchodów budżetu

§ 952 – Przychody  z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
              rynku krajowym      -                                                      1.302.900 zł

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  -    403.900 zł

 

                                                                



                                                                              Załącznik Nr 6
 do uchwały  Nr  14/III/2006
  Rady Gminy w Radłowie
  z dnia  27 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Stan środków na początek roku                                                                2.110,56 zł
Przychody                                                                                                   6.800,00 zł
w tym:
 § 069 Wpływy  z różnych opłat                                                            6.800,00 zł
      z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

Wydatki                                                                                                      8.910,56 zł
w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych                                                       8.910,56 zł 
• Pomoc w realizacji zadania inwestycyjnego – termomodernizacja Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Sternalicach

Stan na koniec roku                                                                                              0 zł



                                       Załącznik Nr 7
                                                                            do uchwały  Nr  14/III/2006

Rady Gminy w Radłowie
z dnia  27 grudnia 2006 r.

Plan dotacji celowych  – 110.798 zł

Dział 750 – Administracja publiczna                                                           950 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                          950 zł
§ 2320 – dotacje celowe przekazane  dla powiatu na zadania bieżące
                realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
                jednostkami samorządu terytorialnego                                            950 zł

Dotacja  dla  Powiatu  na  współfinansowanie  Powiatowego  Centrum  Informacji 
Europejskiej i Gospodarczej 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                           16.448 zł
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne                                           2.680zł
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
                realizowane na podstawie porozumień (umów) między
                jednostkami samorządu terytorialnego                                         2.680 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne                                                      8.040 zł
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
                realizowane na podstawie porozumień (umów) między
                jednostkami samorządu terytorialnego                                         8.040 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne                                                          1.340 zł
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
                realizowane na podstawie porozumień (umów) między
                jednostkami samorządu terytorialnego                                          1.340 zł

Będą  to  dotacje  dla  gminy  Praszka  na  dofinansowanie  Zespołu  Placówek 
Specjalnych z tytułu objęcia opieką, wychowaniem, terapią i rewalidacją szóstki 
dzieci specjalnej troski z terenu naszej gminy. 

Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                       4.388 zł
§ 2320 – Dot. cel. przekazanych dla powiatu na zadania bieżące 
               realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 
              jednostkami samorządu terytorialnego.                                          4.388 zł
Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                   17.000 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                     5.000 zł



§ 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych 
               jednostek sektora finansów publicznych.                                      5.000 zł
Dotacja dla Poradni Odwykowej w Oleśnie
Rozdział 85195 – Pozostała działalność                                                       12.000 zł
§ 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych 
               jednostek sektora finansów publicznych.                                      12.000 zł
Dotacja dla ZOZ Olesno na realizację zadania w zakresie zapobiegania urazom 
mieszkańców Gminy oraz promocję zdrowia.
Dział 852 – Pomoc Społeczna                                                                   38.400 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                     38.400 zł
§ 2830 – Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych 
              do real. pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
              finansów publicznych                                                                   38.400 zł

Dotacja dla stacji CARITAS w Gorzowie Śląskim  na zadania związane z pomocą 
medyczną i socjalną dla mieszkańców gminy.  

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                        38.000 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu               38.000 zł
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
               zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          38.000 zł

Dotacja  dla  Ludowych Zespołów Sportowych  na  krzewienie  kultury  fizycznej 
i sportu w gminie.

                    
                                                 



                                                 Załącznik Nr 8
       do uchwały  Nr  14/III/2006
     Rady Gminy w Radłowie
     z dnia  27 grudnia 2006 r.

Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2007

Lp. Dział, Rozdział, 
Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

2. 600,60016,6050 Remont odcinka drogi gminnej Sternalice-
Wichrów – faza projektu 20.000,-

3. 600,60017,6050 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
a) 1.150 mb -  Sternalice
b) 1.360 mb – Biskupice 

975.000,-
455.000,-
520.000,-

750,75023,6050 Modernizacja instalacji CO w Urzędzie Gminy 50.000,-
4. 801,80101,6050 Termomodernizacja Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sternalicach 600.000,-
5. 801,80110,6050 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w 
Radłowie 100.000,-

900,90001,6050 Budowa kanalizacji sanitarnej:
a) w Ligocie Oleskiej i Psurowie
b) faza projektu – Kościeliska, Biskupice

1.200.000,-
1.000.000,-

200.000,-
6. 900,90015,6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 

(należna zapłata za rok 2007) 62.320,-
RAZEM 3.007.320,-
Zakupy inwestycyjne

1. 600,60016,6060 Wiata przystankowa – Ligota 5.000,-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 3.012.320,-


	Rady Gminy w Radłowie
	-    Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
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