
Uchwała Nr 180/XXXIII/2010 
Rady Gminy Radłów

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów 
                   z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
                   na rok 2010.

                                     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 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, z 2006 r. Nr 17, 
poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. art. 211, 212 ust.1 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy uchwala, co następuje:  

           § 1. W uchwale Nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 
2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 13 uchwały dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
        „6) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w 
ramach działu.”;

2) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy.
        a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie
          o kwotę 1.400,00  zł
Dochody bieżące                                                                                           1.400,00 zł
 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
                     gaz i wodę                                                                                    500,00 zł
 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                          500,00 zł 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
                   jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
                   wydatki związane z ich poborem                                                  900,00 zł
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych                                          900,00 zł,
  b) zmienia się nazwy paragrafów 200 i 620 oraz czwartą cyfrę paragrafów 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w następujący sposób:



Było
Dochody bieżące
Dział 750 – Administracja publiczna
§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
               (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
               województw, pozyskane z innych źródeł                                     16.030,00 zł 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
               Polityki Rolnej                                                                           260.270,00 zł 
Dochody majątkowe  
Dział 926 -  Kultura fizyczna i sport
§ 6208 – Dotacje rozwojowe                                                                    273.988,00 zł

Winno być
Dochody bieżące
Dział 750 – Administracja publiczna
§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
               (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
               województw, pozyskane z innych źródeł                                     16.030,00 zł 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
               z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
               w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
               w ramach budżetu środków europejskich                                  260.270,00 zł 
Dochody majątkowe  
Dział 926 -  Kultura fizyczna i sport
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
               z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
               w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
               w ramach budżetu środków europejskich                                 273.988,00 zł,
c) dokonuje się zmiany paragrafów dotyczących zlikwidowanego Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Było
Dochody bieżące
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      14.618,07 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat                                                            12.000,00 zł
§ 2400 – Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub 
               środków obrotowych                                                                    2.618,07 zł
Winno być
Dochody bieżące
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      14.618,07 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                   14.618,07 zł;



 3) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy 
     Zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie 
     o kwotę 107.981,97 zł
Wydatki bieżące                                                                                     50.981,97 zł
Dział 600 – Transport i łączność                                                             10.345,97 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                                             10.345,97 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych                                                        10.345,97 zł
      w tym na:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           10.345,97 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa                                                   30.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                30.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych                                                        30.000,00 zł
      w tym na:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           30.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                    1.000,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                          1.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych                                                           1.000,00 zł
      w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           1.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                        8.636,00 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                    8.636,00 zł
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 8.636,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          1.000,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                      1.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych                                                          1.000,00 zł
      w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           1.000,00 zł

Wydatki majątkowe                                                                              57.000,00 zł
Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa                                                   30.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                30.000,00 zł
w tym:
- zakupy inwestycyjne                                                                            30.000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     27.000,00 zł
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne                                          27.000,00 zł
1) Zakupy inwestycyjne                                                                         27.000,00 zł
- dotacje                                                                                                  27.000,00 zł;



4)  w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
       Zwiększa się plan przychodów o kwotę 106.581,97 zł tj. wolnych środków
       budżetowych
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   106.581,97 zł. 
            
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


