
UCHWAŁA NR S.0007.027.2016
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające 
na:

zwiększenie o kwotę + 296 607,01 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 314 279,00 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

+ 61 203,00 zł

- zwiększenie w dziale 758 „Różne rozliczenia”

+ 253 076,00 zł

dochody majątkowe

zmniejszenie o kwotę − 17 671,99 zł

- zmniejszenie w dziale 710„Działalność usługowa" / Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów

− 2 068,16 zł

- zmniejszenie w dziale 926 „Kultura fizyczna" / Termomodernizacja SP3 i Sokolni

− 15 603,83 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające 
na:
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zwiększeniu o kwotę + 275 996,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 303 326,00 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

− 9 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 752 „Obrona narodowa” rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

+ 250,00 zł

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” / Remont 
wiaduktu Wantuły

+ 59 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80106 „Inne formy wychowania 
przedszkolnego”

+ 253 076,00 zł

- wydatki majątkowe

zmniejszenie o kwotę − 27 330,00 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” / Wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Narutowicza w Radlinie (skrzyżowanie z Wiosenną)

− 50 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” / Przebudowa 
ul. Kwiatowej

+ 22 670,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem 
deficytu 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Gabriela Chromik
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Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin na 2016 rok

Strona 1 z 2

Dział Wyszczególnienie

w tym: Dochody majątkowe i bieżące

Dochody Bieżące

w tym: Dochody własne Dotacje Subwencje

Dochody ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
710 Działalność usługowa

756 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

758 Różne rozliczenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

926 Kultura fizyczna 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Plan dochodów 
2016 Dochody 

Majątkowe
Udziały we 
wpływach z 
podatków 

dochodowych

Wpływy z 
podatków i 
opłat wraz z 

odsetkami od 
nieterm. wpłat

Pozostałe 
dochody własne

Dotacje na 
zadania, o 

których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 uofp oraz 
dotacje z 

budżetu państwa 
na 

dofinansowanie 
zadań 

inwestycyjnych i 
bieżących

Dotacje na 
zadania 

realizowane na 
podstawie 

umów z innymi 
jst

Dotacje na 
zadania z 
zakresu 

administracji 
rządowej i inne 

zlecone jst 
ustawami

Dotacje 
celowe na 

zadania 
wykonywane 

na mocy 
porozumień z 

organami 
adm. 

rządowej

Dotacje 
celowe 

otrzymane z 
budżetu 

państwa na 
realizację 
własnych 

zadań 
bieżących 

gmin 
(związków 

gmin)

Subwencja 
ogólna

296 607,01 zł -17 671,99 zł 314 279,00 zł 61 203,00 zł -17 671,99 zł 253 076,00 zł
-2 068,16 zł -2 068,16 zł -2 068,16 zł

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, z 
wyłączeniem dochodów 
klasyfikowanych w 
paragrafie 625

-2 068,16 zł -2 068,16 zł -2 068,16 zł

Zagospodarowanie 
terenów rekreacyjnych 
Wypandów

-2 068,16 zł -2 068,16 zł -2 068,16 zł

Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem

61 203,00 zł 61 203,00 zł 61 203,00 zł

Podatek dochodowy od 
osób fizycznych 61 203,00 zł 61 203,00 zł 61 203,00 zł

253 076,00 zł 253 076,00 zł 253 076,00 zł
Subwencje ogólne z 
budżetu państwa 253 076,00 zł 253 076,00 zł 253 076,00 zł

-15 603,83 zł -15 603,83 zł -15 603,83 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr S.0007.027.2016
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
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Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin na 2016 rok

Strona 2 z 2

Dział Wyszczególnienie

w tym: Dochody majątkowe i bieżące

Dochody Bieżące

w tym: Dochody własne Dotacje Subwencje

Plan dochodów 
2016 Dochody 

Majątkowe
Udziały we 
wpływach z 
podatków 

dochodowych

Wpływy z 
podatków i 
opłat wraz z 

odsetkami od 
nieterm. wpłat

Pozostałe 
dochody własne

Dotacje na 
zadania, o 

których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 uofp oraz 
dotacje z 

budżetu państwa 
na 

dofinansowanie 
zadań 

inwestycyjnych i 
bieżących

Dotacje na 
zadania 

realizowane na 
podstawie 

umów z innymi 
jst

Dotacje na 
zadania z 
zakresu 

administracji 
rządowej i inne 

zlecone jst 
ustawami

Dotacje 
celowe na 

zadania 
wykonywane 

na mocy 
porozumień z 

organami 
adm. 

rządowej

Dotacje 
celowe 

otrzymane z 
budżetu 

państwa na 
realizację 
własnych 

zadań 
bieżących 

gmin 
(związków 

gmin)

Subwencja 
ogólna

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, z 
wyłączeniem dochodów 
klasyfikowanych w 
paragrafie 625

-15 603,83 zł -15 603,83 zł -15 603,83 zł

Termomodernizacja SP3 i 
Sokolni -15 603,83 zł -15 603,83 zł -15 603,83 zł
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Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2016 rok

Strona 1 z 1

Dział Rozdział Wyszczególnienie

w tym:

Wydatki bieżące

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

Poręczenia Zadania zlecone

Wydatki ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne

w tym  

Remonty cząstkowe

Przebudowa ul. Kwiatowej

752 Obrona narodowa 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 250,00 250,00 250,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00

w tym  0,00

80106

Plan wydatków 
2016

w tym: wydatki bieżące wg. art. 236 ustawy o fin. publ. w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.

Wydatki 
Majątkowe

Dotacje na 
zadania bieżące 

i wpłaty

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych

Programy 
finansowane ze 

środków 
zewnętrznych

Obsługa długu 
(75702)

Porozumienia z 
adm.rządową

Por. i um. 
między jst

z udziałem 
środków 

bezzwrotnych 
art.5 ust 1 pkt 

2 i 3 uofp

Wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane
Zadania 

statutowe

275 996,00 303 326,00 50 250,00 253 076,00 -27 330,00 223 280,04
22 670,00 50 000,00 50 000,00 -27 330,00
22 670,00 50 000,00 50 000,00 -27 330,00
-9 000,00 -9 000,00 -9 000,00

Remont wiaduktu Wantuły 59 000,00 59 000,00 59 000,00

Wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy 
chodnika przy ul. 
Narutowicza w Radlinie/ 
skrzyżowanie z Wiosenną

-50 000,00 -50 000,00

22 670,00 22 670,00

Pozostałe wydatki 
obronne

253 076,00 253 076,00 253 076,00 223 280,04
223 280,04

Modernizacja SP4 – 
termomodernizacja 223 280,04

Inne formy wychowania 
przedszkolnego 253 076,00 253 076,00 253 076,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr S.0007.027.2016
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
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Zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem deficytu na 2016 r.

Wyszczególnienie § Przychody § Rozchody

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992

Wykup innych papierów wartościowych 982

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931

Razem 0,00 zł

1. Zmiany Planowane dochodów
2. Zmiany Planowanych wydatków
3. Zmiany Planowanego deficytu budżetu
4. Planowany deficyt budżetu po zmianach
5. Źródła pokrycia deficytu budżetu po zmianach (pkt.4)

w tym:
5a Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
5b Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)

-20 611,01 zł

-20 611,01 zł

296 607,01 zł
275 996,00 zł
20 611,01 zł

-6 796 911,71 zł
6 796 911,71 zł 

1 296 911,71 zł
5 500 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr S.0007.027.2016
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
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Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016

Dział Rozdział Wyszczególnienie Rodzaj dotacji Kwota

Jednostki 

sektora 

finansów 

publicznych

Jednostki 

spoza sektora 

finansów 

publicznych
4 089 180,65 zł 2 523 261,00 zł 1 565 919,65 zł

600 Transport i łączność 560 000,00 zł 560 000,00 zł 0,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe celowa - inwest. 560 000,00 zł 560 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł

70005
Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami
celowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł

754
Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa
63 000,00 zł 0,00 zł 63 000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne celowa 63 000,00 zł 63 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie 668 076,00 zł 15 000,00 zł 653 076,00 zł

80101 Szkoły podstawowe celowa 2 000,00 zł 2 000,00 zł

80106
Inne formy wychowania 

przedszkolnego
podmiotowa 653 076,00 zł 653 076,00 zł

80146
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli
celowa 13 000,00 zł 13 000,00 zł

851 Ochrona zdrowia 22 600,00 zł 13 600,00 zł 9 000,00 zł

85195 Pozostała działalność celowa 22 600,00 zł 13 600,00 zł 9 000,00 zł

853
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej
12 000,00 zł 0,00 zł 12 000,00 zł

85395 Pozostała działalność celowa 12 000,00 zł 12 000,00 zł

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
238 843,65 zł 0,00 zł 238 843,65 zł

90001
Gospodarka ściekowa i 

ochrona wód
celowa 10 000,00 zł 10 000,00 zł

90002 Gospodarka odpadami celowa 64 117,65 zł 64 117,65 zł

90005
Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu
celowa 134 726,00 zł 134 726,00 zł

90095 Pozostała działalność celowa 30 000,00 zł 30 000,00 zł

921
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego
2 029 661,00 zł 1 929 661,00 zł 100 000,00 zł

92109
Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby
podmiotowa 1 506 928,00 zł 1 506 928,00 zł

92116 Biblioteki podmiotowa 422 733,00 zł 422 733,00 zł

92195 Pozostała działalność celowa 100 000,00 zł 100 000,00 zł

926 Kultura fizyczna 490 000,00 zł 0,00 zł 490 000,00 zł

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej
celowa 490 000,00 zł 490 000,00 zł

SUMA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr S.0007.027.2016
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
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