
UCHWAŁA NR 203/XXXII/2018
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 21 marca 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 357.658,00 zł:

Dochody bieżące:

Dział 758 – Różne rozliczenia 356.824,00 zł

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa 356.824,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 834,00 zł

§ 0940. - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 834,00 zł;

2)  w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy

a)  zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 416.110,04 zł:

Wydatki bieżące:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 395.810,04 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 84.986,04 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.834,00 zł

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST 38.152,04 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 224.515,32 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.515,32 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.000,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 20.878,50 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.878,50 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 21.382,41 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.382,41 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 zł

Rozdział 80150 -  Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych 44.047,77 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.047,77 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 6.800,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 6.800,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.800,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 13.500,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13.500,00 zł

1) zakupy inwestycyjne 13.500,00 zł,

b)  dokonuje się następujących przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 31.303,86 zł

-  zmniejszenia

Wydatki bieżące:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 31.303,86 zł

Rozdział 80150 -  Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych 20.869,24 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.861,24 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.008,00 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego

gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,

liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych

szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach

I stopnia oraz szkołach artystycznych 10.434,62 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.830,62 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.604,00 zł,

-  zwiększenia
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Wydatki bieżące:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 31.303,86 zł

Rozdział 80101 -  Szkoły podstawowe 20.869,24 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.861,24 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.008,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 10.434,62 zł

2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.830,62 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.604,00 zł;

3)  w załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – zwiększa się plan przychodów o kwotę 
58.452,04 zł 

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych
Przychody - Zwiększenia 58.452.04

1. Wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950  58.452,04

łączna kwota wolnych środków budżetowych wynosi 146.555,09 zł;

4) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gmin Radłów w roku 2018 zwiększa się 
plan o kwotę 13.500,00 zł  

Lp. Dział, Rozdział, 
Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

ZWIĘKSZENIA
1. 010,01010,6060 Zakup sprężarki do Oczyszczalni Ścieków w Sternalicach 13.500,00 

                        RAZEM: 13.500,00

§ 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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