
  
 

Uchwała Nr 70/XI/2011  
Rady Gminy Radłów 

z dnia 28 grudnia 2011 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 18/III/2010 Rady Gminy Radłów  
                   z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
                   na rok 2011. 

 
                                     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 
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) 
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 i Nr 240, poz. 1429)  
Rada Gminy uchwala, co następuje:   

 
           § 1. W uchwale 18/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy. 
      a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie 
           o kwotę 72.073,00  zł  
Dochody bieżące                                                                                       52.073,00 zł 
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
                     gaz i wodę                                                                             37.000,00 zł 
§ 0690 –Wpływy z różnych opłat                                                                2.000,00 zł 
§ 0830 – Wpływy z różnych dochodów                                                     35.000,00 zł 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  
                    innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
                    oraz wydatki związane z ich poborem                                     4.880,00 zł 
§ 0330 – Podatek leśny                                                                                   800,00 zł 
§ 0340 – Podatek od środków transportowych                                            3.500,00 zł 
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat          580,00 zł 
 



Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                193,00 zł 
§ 0970– Wpływy z różnych dochodów                                                          193,00 zł 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      10.000,00 zł 
§ 0830 – Wpływy z różnych dochodów                                                    10.000,00 zł 
Dochody majątkowe                                                                                20.000,00 zł 
Dział 600- Transport i łączność                                                                20.000,00 zł 
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  
               (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  
               samorządów województw, pozyskane z innych źródeł             20.000,00 zł 
                                                                                    

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 
138.010,50 zł 

Dochody bieżące 
Dział 801- Oświata i wychowanie                                                             37.877,50 zł 
§ 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            32.195,88 zł 
 § 2009 – 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              5.681,62 zł 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                      133,00 zł 
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
              własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                       133,00 zł 
Dochody majątkowe     
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                       100.000,00 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        100.000,00 zł                    
     
2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy  
     a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie  
         o kwotę 72.073,00 zł 
Wydatki bieżące                                                                                   47.073,00 zł 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                  4.000,00 zł 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                4.000,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         4.000,00 zł 
 
Dział 750 – Administracja publiczna                                                    10.000,00 zł 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego        10.000,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 



 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       10.000,00 zł 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                 9.073,00 zł 
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                9.073,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         4.000,00 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         5.073,00 zł 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                7.000,00 zł 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
                              ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        1.000,00 zł 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              1.000,00 zł 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                     6.000,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       6.000,00 zł 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               17.000,00 zł 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                               7.000,00 zł  
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       7.000,00 zł 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność                                             10.000,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                     10.000,00 zł 
 
Wydatki maj ątkowe                                                                           25.000,00 zł 
Dział 600 – Transport i łączność                                                          25.000,00 zł 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne                                                   25.000,00 zł 
1) inwestycje                                                                                        25.000,00 zł 
 
b) zmniejsza się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę  
     138.010,50zł 
Wydatki bieżące 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                     37.877,50 zł 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                             37.877,50 zł 
1) wydatki na programy finansowane ze środków UE                       37.877,50 zł 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                  133,00 zł 
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe                                                                 133,00 zł 
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                133,00 zł 
Wydatki maj ątkowe 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                 100.000,00 zł 
Rozdział 80110 – Gimnazja                                                             100.000,00 zł 
1) inwestycje                                                                                    100.000,00 zł 
 
 
 



    5. W załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy 
        Radłów w roku 2011- zwiększa się plan na inwestycje o kwotę 25.000,00 zł 
        oraz zmniejsza się plan na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł  
Lp. Dział, Rozdział, 

Paragraf 
Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

 
  ZMNIEJSZENIA  

1. 801,80110,6050 Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie 100.000,00  
                                   RAZEM: 100.000,00 

  ZWI ĘKSZENIA  
1. 600,60017,6050 Budowa drogi dojazdowej do dwóch budynków 

mieszkalnych byłego PGR w Psurowie 
25.000,00 

                                    RAZEM: 25.000,00 
 
                § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 
 

 


