UCHWAŁA NR 119/XVIII/2016
RADY GMINY RADŁÓW
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446) oraz art. art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy
a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 400,00 zł:
Dochody bieżące
Dział 758 – Różne rozliczenia
§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 0690. – Wpływy z różnych opłat

250,00 zł
250,00 zł
150,00 zł
150,00 zł

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 502.500,00 zł
Dochody bieżące
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

20.000,00 zł
13.000,00 zł

§ 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

7.000,00 zł

Dochody majątkowe
Dział 600 – Transport i łączność

482.500,00 zł

§ 6257. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

482.500,00 zł

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy
a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 400,00 zł
Wydatki majątkowe
Dział 801 – Oświata i wychowanie

400,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

400,00 zł

1) inwestycje

400,00 zł

b) dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami
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klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 155.000,00 zł
Zmniejszenia
Wydatki bieżące
Dział 600 – Transport i łączność

25.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

25.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25.000,00 zł

Wydatki majątkowe
Dział 600 – Transport i łączność

130.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

130.000,00 zł

1) inwestycje

130.000,00 zł

Zwiększenia
Wydatki bieżące
Dział 750 – Administracja publiczna

3.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

3.000,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.800,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.800,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.800,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

10.000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

10.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.636,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

4.636,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4.636,00 zł

Wydatki majątkowe
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

20.000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

20.000,00 zł

1) inwestycje

20.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

25.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

25.000,00 zł

1) dotacje na inwestycje

25.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

78.200,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

78.200,00 zł

1) inwestycje
Dział 801 – Oświata i wychowanie
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Rozdział 80104 – Przedszkola

12.364,00 zł

1) inwestycje

12.364,00 zł

c) zmniejsza się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 502.500,00 zł
Wydatki bieżące
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

20.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20.000,00 zł

Wydatki majątkowe
Dział 600 – Transport i łączność

482.500,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

482.500,00 zł

1) inwestycje z udziałem środków UE

482.500,00 zł

3) w załączniku nr 7 - plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w 2016 r. – zwiększa się plan dotacji o
kwotę 25.000,00 zł

Lp.
1.

Dział
Rozdział
§
Przeznaczenie
Kwota w zł
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
600
60014
6620 Pomoc finansowa udzielona Powiatowi
25.000,00
Oleskiemu na przebudowę drogi 1939
O w miejscowości Nowe Karmonki

4) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2016 zwiększa się
plan o kwotę 135.964,00 zł, zmniejsza się plan na inwestycje o kwotę 612.500,00 zł

Lp
.
1.

1.
2.
3.

4.
5.

Dział, Rozdział,
Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji

ZMNIEJSZENIA
600,60016,6050 Budowa drogi gminnej w Radłowie ul. Lipowa –
Stare Karmonki
6057
RAZEM:
ZWIĘKSZENIA
400,40002,6050 Budowa studni głębinowej w Biskupicach uzbrojenie
600,60014,6620 Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Oleskiemu
na przebudowę drogi powiatowej 1939 O w
miejscowości Nowe Karmonki
600,60017,6050 1.Przebudowa - remont wewnętrznej drogi
dojazdowej do lokali mieszkalnych Spółdzielni
Mieszkaniowej Właścicieli w Sternalicach (działka
332)
2.Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej do lokali
mieszkalnych, przy osiedlu mieszkaniowym w
Sternalicach (działka 716)
801,80101,6050 Remont sali gimnastycznej w PSP Sternalice –
wyciszenie, malowanie
801,80104,6050 Kapitalny remont budynku przedszkola w Radłowie
RAZEM:
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Kwota w zł
130.000,00
482.500,00
612.500,00
20.000,00
25.000,00

65.900,00

12.300,00
78.200,00
400,00
12.364,00
135.964,00
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radłów
Wilhelm Wengel
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