
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr VIII/39/09 

RADY GMINY W RADZANOWIE 

z dnia 20 sierpnia 2009 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały nr 112/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 lipca 2009r. oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 102/2009 z dnia 31 lipca 2009r. oraz umowy 

o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-14-163/08-00 Rada Gminy Radzanów uchwala, co nastę-

puje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 551.138zł z tego w dziale: 

- 010 Rolnictwo i łowiectwo 

rozdziale 01095 Pozostała działalność 

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu tery-

torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob-

nym charakterze o kwotę 1.300zł, 

- 600 Transport i łączność 

rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 

§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na do-

finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 293.000zł, 

- 700 Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 13.100zł z tego w: 

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieru-

chomości o kwotę 12.000zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.100zł, 

- 750 Administracja publiczna o kwotę 3.000zł z tego w rozdziale: 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000zł, 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.000zł, 

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 8.000zł, z tego w rozdziale: 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

§ 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 4.000zł, 
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75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.000zł, 

- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 232.538 złotych z tego w rozdziale: 

80101 Szkoły podstawowe 

§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na do-

finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 50.000zł 

80195 Pozostała działalność o kwotę 182.538 złotych, z tego w: 

§ 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 155.157,30 zło-

tych 

§ 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 27.380,70 złotych 

- 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum in-

tegracji społecznej 

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-

ków gmin) o kwotę 200zł 

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2010 dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 200 złotych. 

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101.519,47zł, z tego w dziale: 

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 

§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-

pów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 57.500zł, 

- 758 Różne rozliczenia 

rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

§ 4810 rezerwy o kwotę 43.912zł 

- 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum in-

tegracji społecznej 

w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 107,47 złotych. 

§ 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 652.457,47zł, z tego w dziale: 

- 600 Transport i łączność 

rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 362.640zł, z tego w: 

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.300zł 

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000zł 

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 322.340zł 

- 700 Gospodarka mieszkaniowa 

rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
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§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł, 

- 750 Administracja publiczna  

rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000zł, z tego w: 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.645zł 

§ 4260 zakup energii elektrycznej o kwotę 255zł 

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 100zł, 

- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 285.710 złotych, z tego w rozdziale: 

80101 Szkoły podstawowe (PSP Rogolin) o kwotę 103.172zł z tego w: 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.610zł 

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 92.562zł 

80195 Pozostała działalność o kwotę 182.538 złotych, z tego w: 

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.757zł 

§ 4128 składki na Fundusz Pracy o kwotę 768zł 

§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 80.694,30zł 

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.380,70zł 

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.560zł 

§ 4228 zakup środków żywności o kwotę 12.000zł 

§ 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.990zł 

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 20.388zł 

§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000zł 

- 852 Pomoc społeczna 

rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum in-

tegracji społecznej w 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 107,47zł. 

§ 5. W związku ze zmianami w § 3 dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 „Dotacje celowe na zadania wła-

sne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku” 

do uchwały Rady Gminy nr XI/45/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 

rok: 

- skreśla się zadanie pod poz. 2 „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Czarnocin” na kwotę 57.500zł sta-

nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. W wyniku wprowadzonych zmian w § 4 wprowadza się zmiany w załączniku nr 3a „Zadania inwesty-

cyjne w 2009 roku” do uchwały Rady Gminy nr XI/45/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2009 rok: 

- zwiększa się zadanie inwestycyjne pod poz. 4. „Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzew” o kwotę 

19.894zł, 

- zwiększa się zadanie inwestycyjne pod poz. 5. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ocieść-

Łukaszów” o kwotę 302.446zł, 

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod poz. 17 „Zakup trzech tablic interaktywnych” na kwotę 

18.000zł, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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§ 7.1. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2010 rok w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Bu-

dowa Sali gimnastycznej przy PSP Bukówno” o kwotę 18.824zł. 

2. W związku z tym dokonuje się zmian pod poz. 2 w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne w latach 2009 - 20011 do uchwały Rady Gminy nr XI/45/2008 z dnia 29 grudnia 

2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy w Radzanowie: 

inż. Grzegorz Aderek 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr VIII/39/09 

Rady Gminy w Radzanowie 

z dnia 20 sierpnia 2009r. 

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące 

i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku 

w złotych 
Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 

1 2 3 4 5 6 

1 851 85154 2830 zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 5 000 

Ogółem 5 000 

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr VIII/39/09 

Rady Gminy w Radzanowie 

z dnia 20 sierpnia 2009r. 

 

Zadania inwestycyjne w 2009 roku 

w złotych 
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty 

finansowe 

Poniesione 

koszty 

finansowe w 

2007 i 2008 

r. 

Planowane wydatki Jednostka 

organizacyjna 

realizująca 

program lub 

koordynująca 

wykonanie 

programu 

rok budżetowy 

2009 (8+9+10+11) 

z tego źródła finansowania 

dochody 

własne jst 

kredyty 

i pożyczki 

środki 

pochodzące 

z innych źródeł* 

środki 

wymienione 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 u.f.p. 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

1. 600 60016 6058 Modernizacja i uzupełnienie systemu 

drogowego w gminie Radzanów 

1 782 738,25  525 521,25   A.  

B. 

C.525 521,25 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

6059 349 950 907 267 157 267 750 000    

2 600 60016 6050 Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz 

z placem rekreacyjnym w m. Radzanów i 

Rogolin 

691 846 16 800 675 046 52 682 622 364 A.  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

3 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 110313 

w m. Zacharzów - Brodek 

269 611  229 351 169 351 60 000 A.  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzew 119 894  119 894 29 894 40 000 A. 50.000zł  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

5 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych 

w miejscowości Ocieść - Łukaszów 

357 446  357 446 64 446  A.  

B. 

C.293.000 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

6 010 01010 6050 Kompleksowa rozbudowa systemu wodno-

kanalizacyjnego w gminie Radzanów 

3 940 204 37 515 813 000 160 039 282 961 A.  

B. 

C.370000 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

7 801 80101 6050 Budowa Sali gimnastycznej przy PSP 

w Bukównie 

809 821 197 997 50 000 50 000  A.  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

8 900 90002 6050 Rekultywacja wysypiska Młodynie Dolne 279 600  41 940 41 940  A.  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

9 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy 

252 804 69 950 79 800 79 800  A.  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

10 600 60016 6060 Zakup dwóch przystanków autobusowych 8 764  8 764 8 764  A.  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

11 700 70005 6060 Zakup gruntu pod drogę w m. Rogolin 6 100  6 100 6 100    Urząd Gminy 

w Radzanowie 

12 750 75023 6060 Zakup serwera z UPS 5 510  5 510 5 510  A.  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

13 754 75412 6060 Zakup motopompy pływającej 4 815  4 815 4 815  A.  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

14 754 75412 6060 Zakup motopompy pływającej 4 815  4 815 241  A. 4574  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

15 754 75412 6060 Zakup motopompy pływającej 4 815  4 815 241  A. 4574  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

16 754 75412 6060 Zakup motopompy pływającej 4 815  4 815 241  A. 4574  

B. 

C. 

… 

 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

17 801 80195 6069 Zakup trzech tablic interaktywnych 18 000  18 000   A.  

B. 

C. 18.000 

… 

  

          A.  

B. 

C. 

… 

  

Ogółem 8 561 598,25 672 212 3 856 899,25 831 331 1 755 325 1 270 243,25  x 

 
Dofinansowanie inwestycji „Rekultywacja wysypiska Młodynie Dolne” z GFOŚ w kwocie 7.000zł 

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: 

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) 

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

C. Inne źródła 

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr VIII/39/09 

Rady Gminy w Radzanowie 

z dnia 20 sierpnia 2009r. 

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 
 

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania 

inwestycyjnego 

i okres realizacji 

(w latach) 

Łączne 

koszty 

finansowe 

Planowane wydatki Jednostka 

organizacyjna 

realizująca 

program lub 

koordynująca 

wykonanie 

programu 

rok budżetowy 

2009 

(8+9+10+11) 

z tego źródła finansowania 2010r. 2011r. 2012r. 

dochody 

własne jst 

kredyty 

i pożyczki 

środki 

pochodzące 

 z innych 

źródeł* 

środki 

wymienione 

w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 u.f.p. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 

1. 900 90015 6050 Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego na terenie 

gminy 

252 804 79 800 79 800  A.  

B. 

C. 

… 

 84 000 89 004 0 Urząd Gminy 

w Radzanowie 

2. 801 80101 6050 Budowa Sali 

gimnastycznej przy 

PSP Bukówno 

611 824 50 000 50 000  A.  

B. 

C. 

… 

 561 824    

         A.  

B. 

C. 

… 

     

Ogółem 864 628 129 800 129 800    645 824 89 004 0 x 

 
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: 

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) 

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

C. Inne źródła 

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Radzanowie: 

inż. Grzegorz Aderek 

 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 3690


		2013-03-27T15:23:13+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




