
  

 

Uchwała Nr 131/XVIII/2012  

Rady Gminy Radłów 

z dnia 19 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów  

                   z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

                   na rok 2012. 

 

                                     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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i 

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 

i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 

28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 

 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 

1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:   

 

           § 1. W uchwale 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany: 

  

1) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy: 

      a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie 

           o kwotę  108.316,00 zł  

Dochody bieżące 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  

                    gaz i wodę                                                                                    100,00 zł 

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                               100,00 zł 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                       8.000,00 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            8.000,00 zł 

 

Dział 750 – Administracja publiczna                                                           3.432,00 zł 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                       3.432,00 zł 



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

                   innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

                   oraz wydatki związane z ich poborem                                    47.055,00 zł 

§0310 – Podatek od nieruchomości                                                           27.400,00 zł 

§ 0340 – Podatek od środków transportowych                                            9.885,00 zł 

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  

               opłacany w formie karty podatkowej                                           1.700,00 zł 

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych                                      4.220,00 zł 

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat       3.850,00 zł 

 

Dział 758 –  Różne rozliczenia                                                                  42.192,00 zł 

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                             170,00 zł 

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                      9.471,00 zł 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa                                        32.551,00 zł 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                            5.000,00 zł 

§ 0830 – Wpływy z usług                                                                           5.000,00 zł 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                       500,00 zł 

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

               z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

               innych zadań zleconych ustawami                                                500,00 zł 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           37,00 zł 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                         37,00 zł 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           2.000,00 zł 

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej        500,00 zł 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                    1.500,00 zł 

 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 

     73.419,00 zł 

Dochody bieżące 

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  

                    gaz i wodę                                                                           15.000,00 zł  

§ 0830 – Wpływy z usług                                                                       15.000,00 zł 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

                   innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

                   oraz wydatki związane z ich poborem                                 16.948 00 zł 

§ 0320 – Podatek rolny                                                                           16.948,00 zł 

                                                                                   

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                   6.000,00 zł 

§ 2030 -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                   6.000,00 zł 

 



 

Dochody majątkowe 

Dział 600 – Transport i łączność                                                              6.000,00 zł 

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

               (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  

               samorządów województw, pozyskane z innych źródeł            6.000,00 zł 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                29.471,00 zł 

§ 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        29.471,00 zł 

                                                                                                                                                                                                                      

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy  

     a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie  

         o kwotę 40.897,00 zł 

Wydatki bieżące                                                                                   33.397,00 zł 

Dział 750 – Administracja publiczna                                                      4.490,00 zł 

Rozdział 75022 – Rady gmin                                                                  1.000,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       500,00 zł 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  500,00 zł 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                              3.490,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   3.490,00 zł 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     4.550,00 zł 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                         4.550,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   4.550,00 zł 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego                                              10.000,00 zł 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów  

                              i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   10.000,00 zł 

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                        10.000,00 zł 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                      6.600,00 zł 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                               6.600,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 6.600,00 zł 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                              1.000,00 zł 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  

                              opiekuńcze                                                             1.000,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  1.000,00 zł 



 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                    5.000,00 zł 

Rozdział 85415 – Pomoc materialne dla uczniów                                5.000,00 zł 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             5.000,00 zł 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       37,00 zł 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

                              środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska     37,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        37,00 zł 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       1.720,00 zł 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                1.720,00 zł 

 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   1.720,00 zł 

                                                                                  

Wydatki majątkowe                                                                           7.500,00 zł 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    7.500,00 zł 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                        7.500,00 zł 

1) zakupy inwestycyjne                                                                         7.500,00 zł  

                                                                     

b) zmniejsza się plan w następującym dziale i rozdziale łącznie o kwotę  

     6.000,00 zł 

Wydatki bieżące 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                6.000,00 zł 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                6.000,00 zł 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              6.000,00 zł 

 

c) dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami 

     klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 30.000,00 zł 

Zmniejszenia 

Wydatki bieżące 

Dział 600 – Transport i łączność                                                       10.000,00 zł 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                                       10.000,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              10.000,00 zł 

 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                     6.000,00 zł 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego              6.000,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              6.000,00 zł 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                          14.000,00 zł 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                               10.000,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

     a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           10.000,00 zł 



Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                             4.000,00 zł 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            4.000,00 zł 

 

Zwiększenia 

Wydatki bieżące 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                             6.000,00 zł 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami           6.000,00 zł 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               6.000,00 zł 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                          14.000,00 zł 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  

                             na ubezpieczenia emerytalne i rentowe               14.000,00 zł 

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         14.000,00 zł 

 

Wydatki majątkowe 

Dział 600 – Transport i łączność                                                      10.000,00 zł 

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne                                               10.000,00 zł 

1) inwestycje                                                                                    10.000,00 zł 

 

3) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy 

      Radłów w roku 2012 – zwiększa się plan na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

      łącznie o kwotę 17.500,00 zł  

Lp. Dział, Rozdział, 

Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

 

  ZWIĘKSZENIA  

1. 600,60017,6050 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Sternalicach - Goniszowie 

  10.000,00  

2. 754,75412,6060  Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP 

 Kościeliska 

     7.500,00  

                                   RAZEM:   17.500,00 

 

                § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
 

 
 


