
Uchwała Nr 76/XIV/2008 
Rady Gminy w Radłowie

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007  Rady Gminy w Radłowie 
                   z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
                   na rok 2008.

                                     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 2002r. 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 
art. 165 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 
708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 
88,  poz.  587,  Nr  115,  poz.791  i  Nr  140,  poz.984), Rada  Gminy  uchwala,  co 
następuje: 

           § 1. W uchwale Nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 
2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy
a) Zwiększa się  plan w następujących działach i paragrafach 
    o kwotę 452.618,91 zł
   
  I. Dochody bieżące
Dział 600 – Transport i łączność                                                              375.400,00 zł
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
               lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
               inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych        375.400,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                      5.000,00 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                                5.000,00 zł



Dział 750– Administracja publiczna                                                         62.018,91 zł
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
               bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 
               z organami administracji rządowej                                             62.018,91 zł 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
                   i od innych jednostek nieposiadających osobowości
                  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        7.200,00 zł  
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn                                                  2.200,00 zł 
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych                                     5.000,00 zł  

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                   3.000,00 zł 
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
              własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                    3.000,00 zł 

           2) W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy 
a) Zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach 
     o kwotę 1.002.990,18 zł
Dział 600 – Transport i łączność                                                             800.000,00 zł 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne                                                      800.000,00 zł
Wydatki majątkowe                                                                                800.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                  100.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                100.000,00 zł
Wydatki majątkowe                                                                                100.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna                                                       92.914,18 zł
Rozdział 75001- Urzędy naczelnych i centralnych organów 
                            administracji rządowej                                                 62.018,91 zł
Wydatki bieżące                                                                                       62.018,91 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                       691,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                            691,00 zł
- dotacje                                                                                                         691,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                                20.204,27 zł
Wydatki bieżące                                                                                       20.204,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                         20.204,27 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność                                                  10.000,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                      10.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                76,00 zł
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        76,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                             76,00 zł
- dotacje                                                                                                          23,00 zł
 
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                   8.000,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                        8.000,00 zł



Wydatki bieżące                                                                                     8.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       3.000,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          2.000,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                    2.000,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                      2.000,00 zł

b)  Dokonuje się  przeniesień planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami 
 klasyfikacji budżetowej o kwotę   223.000,00 zł

- Zmniejszenia
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             223.000,00 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 223.000,00 zł
Wydatki majątkowe                                                                         223.000,00 zł

     - Zwiększenia  
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
                    gaz i wodę                                                                          127.000,00 zł
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody                                                    127.000,00 zł
Wydatki majątkowe                                                                               127.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność                                                             10.000,00 zł 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                                             10.000,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                      10.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                        10.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna                                                      56.000,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                               56.000,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                      10.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                        10.000,00 zł
Wydatki majątkowe                                                                                46.000,00 zł

           3. W załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu 
– zwiększa się plan przychodów o kwotę 550.371,27 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
             krajowym                                                                                424.600,00 zł
§ 955- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                      125.771,27 zł,

- zwiększa się plan rozchodów o kwotę 30.000,00 zł
§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty                                                 30.000,00 zł

         



 4. W załączniku nr 7 – Plan dotacji celowych udzielonych z budżetu 
                                                w 2008 roku
Zwiększa się plan dotacji o kwotę 714,00 zł
1) dla Starostwa Powiatowego  w Oleśnie  dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
      o kwotę 691,00 zł
Dział 750,  rozdział 75020, § 2320                                                - 691,00 zł

2) dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 
                  o kwotę 23,00 zł
    Dział 801, rozdział 80146, § 2320                                              -  23,00 zł

           5. W załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy
                                                 Radłów w roku 2008

Lp.
Dział,  rozdział, 
paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji
Kwota  zwiększenia 
lub  zmniejszenia 
planu wydatków na 
inwestycje

1. 400,40002,6050 Modernizacja hydrofornii w Biskupicach 
wraz z dobudówką   127.000,00 zł

2. 600,60017,6050 Budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów 
rolnych w Sternalicach   800.000,00 zł

3. 700,70005,6050 Dobudowa  pomieszczenia  garażowego 
do budynku komunalnego w Ligocie    100.000,00 zł

4. 750,75023,6050 Przebudowa klatki schodowej,
wykonanie elewacji zewnętrznej
 budynku Urzędu Gminy       20.000,00 zł

5. 900,90001,6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie 
Oleskiej i Psurowie

  
   223.000,00 zł

6. 750,75023,6060 Zakupy inwestycyjne – centrala
 telefoniczna do U.G., podłoga na
 imprezy gminne      26.000,00 zł
Razem zwiększenia 1.073.000,00 zł
Razem zmniejszenia    223.000,00 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.


