
Uchwała Nr 171/XXXI/2010
Rady Gminy Radłów

z dnia 11 lutego 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 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, 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), art. art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 
listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 215, poz. 
1664)  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 załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy.
         Zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie
          o kwotę  38.737,07 zł
Dochody bieżące                                                                                         38.737,07 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                      24.119,00 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
               własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                     24.119,00 zł
 
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
         
 2) W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy 
a) Zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie 
     o kwotę                                                                                                 38.737,07 zł



Wydatki bieżące
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                   24.119,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                   24.119,00 zł
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 24.119,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      14.618,07 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
                              środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   14.618,07 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych                                                          14.618,07 zł
      w tym na:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            14.618,07 zł

b) Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami
     klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę  16.000,00 zł
Wydatki bieżące
- zmniejszenia
Dział 750 – Administracja publiczna                                                     16.000,00 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego         10.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych                                                       10.000,00 zł
     w tym na:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          10.000,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność                                                  6.000,00 zł
1) Wydatki jednostek budżetowych                                                         6.000,00 zł
     w tym na:
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           6.000,00 zł

- zwiększenia
Dział 750 – Administracja publiczna                                                      6.000,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność                                                 6.000,00 zł
1) Dotacje na zadania bieżące                                                                 6.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   10.000,00 zł
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne                                         10.000,00 zł
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             10.000,00 zł

3) W załączniku Nr 6 część II – Wydatki na realizację zadań określonych
     w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie
     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
     w rozdziale 85154 dokonuje się następującej zmiany pozycji 1:
Było
§ 2570 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora
               finansów publicznych.
Winno być
§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
              do sektora finansów publicznych



4) Skreśla się załącznik nr 7 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
                                  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                            
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


