Uchwała Nr 93/XVII/2008
Rady Gminy w Radłowie
z dnia 17 września 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:
W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy
a) Zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach
o kwotę 61.290,54 zł
I. Dochody bieżące
Dział 020 – Leśnictwo
§ 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
1)

61.290,54 zł
2.280,00 zł

2.280,00 zł

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.000,00 zł
2.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

1.000,00 zł
500,00 zł

§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Dział 758 – Różne rozliczenia
§ 0920 – Pozostałe odsetki

500,00 zł
1.000,00 zł
1.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
55.010,54 zł
§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
37.999,71 zł
§ 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
2.010,83 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
15.000,00 zł
b) Zmniejsza się plan w następującym dziale i paragrafie o kwotę 294,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna
294,00 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
294,00 zł
2) W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy
a) Zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach
o kwotę 61.290,54 zł
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Wydatki bieżące
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące

6.280,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
5.780,00 zł
5.780,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące

55.010,54 zł
15.000,00 zł
15.000,00 zł
40.010,54 zł
40.010,54 zł

b) Zmniejsza się plan w następującym dziale i rozdziale
o kwotę 294,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące

294,00 zł
294,00 zł
294,00 zł

c) Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami
klasyfikacji budżetowej o kwotę 36.695,00 zł
- Zmniejszenia
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Wydatki majątkowe

7.000,00 zł
7.000,00 zł
7.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące

4.695,00 zł
4.695,00 zł
4.695,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki majątkowe

25.000,00 zł
25.000,00 zł
25.000,00 zł

- Zwiększenia
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące

7.000,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł
5.000,00 zł
2.000,00 zł
2.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe
- dotacje

7.000,00 zł
7.000,00 zł
7.000,00 zł
7.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
-wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

8.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące
- dotacje

8.000,00 zł
8.000,00 zł
8.000,00 zł
14.695,00 zł
14.695,00 zł
14.695,00 zł
10.000,00 zł

3. W załączniku nr 4 –Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
Zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
15.000,00 zł,
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
15.000,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
15.000,00 zł.
4. W załączniku nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
15.000,00 zł,
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
15.000,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne
15.000,00 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.

