Zarządzenie Nr 0050.268.2018
Wójta Gminy Radłów
z dnia 02 marca 2018 roku
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.
zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Stosownie do pisma Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.2.1.2018
z dnia 21 lutego 2018 r. dotyczącego ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu
administracji rządowej, zwiększa się budżet gminy o kwotę 2,00 zł tj. dotację celową
na zadania związane z wydawaniem pozwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej
DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 750 – Administracja rządowa
2,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –
gminnym) ustawami
2,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 750 – Administracja rządowa
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2,00 zł
2,00 zł
2,00 zł

§ 2. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału
Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.2.25.2018.UP z dnia 28 lutego 2018 r.,
zwiększa się budżet gminy o kwotę 1.400,00 zł tj. dotację celową na wypłacenie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnioną całkowicie osobą
DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 852– Pomoc społeczna
1.400,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –
gminnym) ustawami
1.400,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 852– Pomoc społeczna
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1.400,00 zł
1.400,00 zł
1.400,00 zł

