
UCHWAŁA NR S.0007.083.2017
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2017

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, 220, 221 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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:

zmniejszeniu o kwotę − 225 275,18 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 374 724,82 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

+ 115 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” /Radlin miasto z sercem dla przedszkolaka

+ 200 654,79 zł

- zwiększenie w dziale 855 „Rodzina”

+ 59 070,03 zł

dochody majątkowe

zmniejszenie o kwotę − 600 000,00 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” /Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum 
Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)

− 600 000,00 zł
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§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające 
na:

zmniejszeniu o kwotę − 4 829 852,78 zł

w tym:

wydatki bieżące

zmniejszenie o kwotę − 1 049 718,82 zł

z czego:

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

− 3 500,00 zł

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

− 32 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność”

− 6 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 
75412 „Ochotnicze straże pożarne”

− 15 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń 
i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

− 1 076 648,85 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

+ 200,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

+ 115 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”

+ 59 070,03 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka 
ściekowa i ochrona wód”

− 50 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka 
odpadami”

− 2 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie 
zieleni w miastach i gminach”

− 5 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90005 „Ochrona 
powietrza atmosferycznego i klimatu”

− 10 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie 
ulic, placów i dróg”

− 9 000,00 zł
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- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała 
działalność”

− 14 340,00 zł

wydatki majątkowe

zmniejszenie o kwotę − 3 780 133,96 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe 
/Przebudowa ul. Korfantego - Hallera - Rydułtowskiej w Radlinie

− 57 017,49 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe /Wykonanie 
miejsc postojowych w ciągu ul. Rogozina w Radlinie

− 3 811,68 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe 
/Przebudowa chodnika w ciągu ul. Sokolskiej w Radlinie

− 14 037,68 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” /Wykonanie 
drogi pomiędzy Nałkowskiej - ul. Rymera 47 - 49 - Napierskiego

− 8 807,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” /Budowa drogi 
dojazdowej do ZSS ul. Rogozina

− 4 957,00 zł

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

/Przebudowa ul. Mariackiej /55/ bocznej wraz z odwodnieniem

− 102 800,00 zł

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

− 50 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” /Budowa drogi 
łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

− 45 085,50 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” /ul. Wieczorka 
przebudowa

− 7 000,00 zł

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

− 90 000,00 zł

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

− 1 104 385,25 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” /Budowa 
infrastruktury liniowej prowadzącej do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt 
partnerski)

− 705 882,36 zł
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- zmniejszenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami /Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka

− 80 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami /Przebudowa i adaptacja Reymonta 7 - 9

− 20 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” 
/Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów

 − 14 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” /Modernizacja 
SP4 - termomodernizacja

 − 100 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola” /Projekt 
i zagospodarowanie terenu za PP1

− 20 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85407 „Placówki wychowania 
pozaszkolnego” /Adaptacja budynku Pocztowa 4 na Świetlicę Środowiskową

 − 590 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka 
ściekowa i ochrona wód” /Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem 
przy ul. Rybnickiej w Radlinie

− 5 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka 
ściekowa i ochrona wód” /Odwodnienie zaplecza ZGK + Malinowa

− 300 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie 
ulic, placów i dróg” /Wykonanie oświetlenia Parku Leśnego/aleje główne/

− 14 350,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie 
ulic, placów i dróg” /Modernizacja oświetlenia

− 90 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała 
działalność” /Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93

− 98 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała 
działalność” /Zagospodarowanie stawu obok tężni

− 30 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195 „Pozostała 
działalność” /Rewitalizacja pomnika wraz z otoczeniem przy parku im. Leopolda Zarzeckiego w Radlinie

− 225 000,00 zł

§ 3. Uchwała budżetowa w § 5.2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)
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8 200 000,00 zł

- pożyczki

385 388,29 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem 
deficytu 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017 otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody z opłat i kar oraz wydatki nimi finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w roku 2017 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Załącznik nr 3 do uchwały Nr S.0007.076.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2017 r. 
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie

mgr Gabriela Chromik
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Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin na 2017 rok

Subwencje

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 bud żetu 

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 
porozumie ń z 

organami 
adm. rządowej

Dotacje celowe 
otrzymane z 

bud żetu państwa 
i funduszy 

celowych na 
realizacj ę 

własnych zada ń 
bieżących gmin 
(związków gmin)

Subwencja 
ogólna

-225 275,18 zł -600 000,00 zł 374 724,82 zł 0,00 zł 50 000,00 zł 65 000,00 zł -399 345,21 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, 00 zł 59 070,03 zł 0,00 zł

600 Transport i ł ączno ść -600 000,00 zł -600 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0, 00 zł -600 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00  zł

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz środków , 
o których mowa w art.5 ust.3 
pkt5 lit.a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego

-600 000,00 zł -600 000,00 zł -600 000,00 zł

w tym

Budowa infrastruktury 
liniowej prowadzącej do 
Centrum Przesiadkowego w 
Wodzisławiu Śląskim 
(projekt partnerski)

-600 000,00 zł -600 000,00 zł -600 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie 315 654,79 zł 0,00 zł 315 654,79 zł 0,00 zł 50 000,00 zł 65 000,00 zł 200 654,79 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wpływy z opłat za 
korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących 
zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

50 000,00 zł 0,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł

Wpływy z usług 65 000,00 zł 0,00 zł 65 000,00 zł 65 000,00 zł

Dochody ogółem

Dział Wyszczególnienie
Plan dochodów 

2017

w tym: Dochody maj ątkowe i bie żące

Dochody 
Majątkowe

Dochody Bie żące

w tym: Dochody własne Dotacje
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z dnia 31 października 2017 r.
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Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin na 2017 rok

Subwencje

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 bud żetu 

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 
porozumie ń z 

organami 
adm. rządowej

Dotacje celowe 
otrzymane z 

bud żetu państwa 
i funduszy 

celowych na 
realizacj ę 

własnych zada ń 
bieżących gmin 
(związków gmin)

Subwencja 
ogólna

Dział Wyszczególnienie
Plan dochodów 

2017

w tym: Dochody maj ątkowe i bie żące

Dochody 
Majątkowe

Dochody Bie żące

w tym: Dochody własne Dotacje

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz środków , 
o których mowa w art.5 ust.1 
pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 
ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem 
dochodów klasyfikowanych 
w paragrafie 205

-156 005,17 zł 0,00 zł -156 005,17 zł -156 005,17 zł

w tym
Radlin miasto z sercem dla 
przedszkolaka

-156 005,17 zł 0,00 zł -156 005,17 zł -156 005,17 zł

Dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz środków , 
o których mowa w art.5 ust.3 
pkt5 lit.a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego

356 659,96 zł 0,00 zł 356 659,96 zł 356 659,96 zł

w tym
Radlin miasto z sercem dla 
przedszkolaka

356 659,96 zł 0,00 zł 356 659,96 zł 356 659,96 zł

855 Wspieranie rodziny 59 070,03 zł 0,00 zł 59 070,03 z ł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 9 070,03 zł 0,00 zł
Dotacje otrzymane z 
państwowych funduszy 
celowych na realizację 
zadań bieżących dla 
jednostek sektora finansów 
publicznych

59 070,03 zł 0,00 zł 59 070,03 zł 59 070,03 zł

Strona 2 z 2
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Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2017 rok

w tym:

Wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane
Zadania statutowe

-4 829 852,78 -1 049 718,82 56 570,03 -34 840,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 -1 076 648,85 0,00 0,00 0,00 -3 780 133,96 -1 395 882,36
600 Transport i ł ączno ść -2 229 783,96 -36 000,00 -2 500,00 -33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 193 783,96 -705 882,36

60014 Drogi publiczne powiatowe -74 866,85 0,00 -74 866,85
Przebudowa ul.Korfantego - 
Hallera - Rydułtowskiej w 
Radlinie

-57 017,49 -57 017,49

Wykonanie miejsc 
postojowych w ciągu ul. 
Rogozina w Radlinie

-3 811,68 -3 811,68

Przebudowa chodnika w 
ciągu ul. Sokolskiej w 
Radlinie

-14 037,68 -14 037,68

60016 Drogi publiczne gminne -2 154 917,11 -36 000,00 -2 500,00 -33 500,00 -2 118 917,11 -705 882,36
Remonty cząstkowe -3 500,00 -3 500,00 -3 500,00

Wykonanie drogi pomiędzy 
Nałkowskiej - ul. Rymera 
47 - 49 - Napierskiego

-8 807,00 -8 807,00

Budowa drogi dojazdowej 
do ZSS ul. Rogozina

-4 957,00 -4 957,00

Przebudowa ul. Mariackiej 
/55/ bocznej wraz z 
odwodnieniem

-102 800,00 -102 800,00

Budowa infrastruktury 
liniowej prowadzącej do 
Centrum Przesiadkowego 
w Wodzisławiu Śląskim 
(projekt partnerski)

-705 882,36 -705 882,36 -705 882,36

Przebudowa ul. Matejki -50 000,00 -50 000,00
Budowa drogi łącząca ul. 
Młyńską z ul. Wypandów

-45 085,50 -45 085,50

Ul. Wieczorka przebudowa -7 000,00 -7 000,00
Przebudowa ul. Kwiatowej -90 000,00 -90 000,00
Parkingi Wypandów -1 104 385,25 -1 104 385,25

700
Gospodarka 
mieszkaniowa

-100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00

70005
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

-100 000,00 0,00 -100 000,00

Zasoby mieszkaniowe 
Mikołajczyka

-80 000,00 -80 000,00

Przebudowa i adaptacja 
Reymonta 7 - 9

-20 000,00 -20 000,00

710 Działalno ść usługowa -20 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 000,00 0,00
71095 Pozostała działalność -20 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -14 000,00

w tym
Zagospodarownie terenów 
rekreacyjnych Wypandów

-14 000,00 -14 000,00

754
Bezpieczenstwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpo żarowa

-15 000,00 -15 000,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00

757
Obsługa długu 
publicznego

-1 076 648,85 -1 076 648,85 -1 076 648,85

75704

Rozliczenia z tytułu 
poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego

-1 076 648,85 -1 076 648,85 -1 076 648,85

w tym

Porozumienia z 
adm.rządow ą

Por. i um. 
między jst

z udziałem 
środków 

bezzwrotnych 
art.5 ust 1 pkt 2 i 

3 uofp

Wydatki ogółem

w tym

w tym

Dotacje na 
zadania bie żące i 

wpłaty

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych

Poręczenia

Programy 
finansowane ze 

środków 
zewnętrznych

Obsługa długu 
(75702)

Zadania zlecone
Dział Rozdział Wyszczególnienie

Plan wydatków 
2017

w tym:

Wydatki bie żące

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

Wydatki 
Majątkowe

Wydatki jednostek bud żetowych
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Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2017 rok

w tym:

Wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane
Zadania statutowe

Porozumienia z 
adm.rządow ą

Por. i um. 
między jst

z udziałem 
środków 

bezzwrotnych 
art.5 ust 1 pkt 2 i 

3 uofp

Dotacje na 
zadania bie żące i 

wpłaty

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych

Poręczenia

Programy 
finansowane ze 

środków 
zewnętrznych

Obsługa długu 
(75702)

Zadania zlecone
Dział Rozdział Wyszczególnienie

Plan wydatków 
2017

w tym:

Wydatki bie żące

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

Wydatki 
Majątkowe

Wydatki jednostek bud żetowych

801 Oświata i wychowanie -4 800,00 115 200,00 0,00 115 000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -100 000,00
80101 Szkoły podstawowe -99 800,00 200,00 200,00 -100 000,00 -100 000,00

w tym
Modernizacja SP4 - 
termomodernizacja

-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

80104 Przedszkola -20 000,00 0,00 -20 000,00

w tym
Projekt i zagospodarowanie 
terenu za PP1

-20 000,00 -20 000,00

80148
Stołówki szkolne i 
przedszkolne

115 000,00 115 000,00 115 000,00

854
Edukacyjna opieka 
wychowawcza

-590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -590 000,00 -590 000,00

85407
Placówki wychowania 
pozaszkolnego

-590 000,00 0,00 -590 000,00 -590 000,00

w tym
Adaptacja budynku 
Pocztowa 4 na Świetlicę 
Środowiskową

-590 000,00 -590 000,00 -590 000,00

855 Rodzina 59 070,03 59 070,03 59 070,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 59 070,03 59 070,03 59 070,03

900
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

-627 690,00 -90 340,00 0,00 -95 340,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -537 350,00 0,00

90001
Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód

-355 000,00 -50 000,00 -55 000,00 5 000,00 -305 000,00

Odwodnienie zaplecza 
ZGK + Malinowa

-300 000,00 -300 000,00

Kanalizacja deszczowa na 
odcinku od ul. Mielęckiego 
do wylotu pod wiaduktem 
przy ul. Rybnickiej w 
Radlinie

-5 000,00 -5 000,00

90002 Gospodarka odpadami -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00

90004
Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach

-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

90005
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu

-10 000,00 -10 000,00 -10 000,00

90015
Oświetlenie ulic, placów i 
dróg

-113 350,00 -9 000,00 -9 000,00 -104 350,00

Modernizacja oświetlenia -90 000,00 -90 000,00
Wykonanie oświetlenia 
Parku Leśnego /aleje 
główne/

-14 350,00 -14 350,00

90095 Pozostała działalność -142 340,00 -14 340,00 -14 340,00 -128 000,00
Zagospodarowanie stawu 
obok tężni

-30 000,00 -30 000,00

Budynek wielofunkcyjny 
Mariacka 93

-98 000,00 -98 000,00

921
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

-225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225 000,00 0,00

92195 Pozostała działalność -225 000,00 0,00 -225 000,00

w tym

Rewitalizacja pomnika 
wraz z otoczeniem przy 
parku im. Leopolda 
Zarzeckiego w Radlinie

-225 000,00 -225 000,00

w tym

w tym

w tym
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Zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem deficytu na 2017 r.

§ Przychody § Rozchody

952

992

982

950 -2 404 577,60 zł
931 -2 200 000,00 zł

-4 604 577,60 zł 0,00 zł

1.
2.
3.
4.
5.

5a 15 619,78 zł
5b 385 388,29 zł
5c 6 201 600,00 zł

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

Zmiany Planowanego deficytu budżetu 4 604 577,60 zł
Planowany deficyt budżetu po zmianach -6 602 608,07 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetu po zmianach (pkt.4) 6 602 608,07 zł 

Razem

Zmiany Planowanych dochodów -225 275,18 zł 
Zmiany Planowanych wydatków -4 829 852,78 zł 

Wyszczególnienie

Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym (WFOŚ)

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Wykup innych papierów wartościowych

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
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Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017

Dział Rozdział Wyszczególnienie Rodzaj dotacji Kwota

Jednostki 
sektora 

finansów 
publicznych

Jednostki spoza 
sektora 

finansów 
publicznych

5 131 244,75 zł 2 564 031,75 zł 2 567 213,00 zł
600 Transport i ł ączność 485 133,15 zł 485 133,15 zł 0,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe celowa - inwest. 485 133,15 zł 485 133,15 zł

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

70005
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

celowa 5 000,00 zł 5 000,00 zł

754
Bezpiecze ństwo publiczne i 
ochrona przeciwpo żarowa

41 000,00 zł 0,00 zł 41 000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne celowa 41 000,00 zł 41 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie 1 260 413,00 zł 16 200,00 zł 1 244 213,00 zł

80101 Szkoły podstawowe celowa 3 200,00 zł 3 200,00 zł

80106
Inne formy wychowania 
przedszkolnego

podmiotowa 1 244 213,00 zł 1 244 213,00 zł

80146
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli

celowa 13 000,00 zł 13 000,00 zł

851 Ochrona zdrowia 17 000,00 zł 10 000,00 zł 7 000,00 zł
85195 Pozostała działalność celowa 17 000,00 zł 10 000,00 zł 7 000,00 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
855 Rodzina 18 000,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł

85506
Tworzenie i funkcjonowanie 
klubów dziecięcych

celowa 18 000,00 zł 18 000,00 zł

900
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

610 000,00 zł 0,00 zł 610 000,00 zł

90001
Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód

celowa 25 000,00 zł 25 000,00 zł

90002 Gospodarka odpadami celowa 40 000,00 zł 40 000,00 zł

90005
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu

celowa 530 000,00 zł 530 000,00 zł

90095 Pozostała działalność celowa 15 000,00 zł 15 000,00 zł

921
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

2 157 698,60 zł 2 047 698,60 zł 110 000,00 zł

92109
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby

podmiotowa 1 595 769,00 zł 1 595 769,00 zł

92116 Biblioteki podmiotowa 451 929,60 zł 451 929,60 zł
92195 Pozostała działalność celowa 110 000,00 zł 110 000,00 zł

926 Kultura fizyczna 525 000,00 zł 0,00 zł 525 000,00 zł

92605
Zadania w zakresie kultury 
fizycznej

celowa 525 000,00 zł 525 000,00 zł

SUMA
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Dochody z opłat i kar oraz wydatki nimi finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 w roku 2017

Dział Rozdział Wyszczególnienie
Środki pozostałe z 

rozliczenia lat 
ubiegłych

Dochody 2017 Wydatki 2017

10 000,00

900 ---------------------
Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska

190 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 000,00
Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni,przepo
mpowni ścieków

25 000,00

90002 Gospodarka odpadami 15 000,00
Przedsięwzięcia 
związane z 
gospodarką 
odpadami i ochroną 
powierzchni ziemi - 
zakup koszy 
ulicznych

5 000,00

Przedsięwzięcia 
związane z 
gospodarką 
odpadami i ochroną 
powierzchni ziemi - 
dotacje na usuwanie 
pokryć dachowych z 
eternitu

10 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00

w tym

Utrzymanie zieleni, 
przedsięwzięcia 
związane z ochroną 
przyrody

40 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 110 000,00

w tym

Dotacje dla osób 
fizycznych - wymiana 
źródeł ciepła i układy 
solarne

110 000,00

90095 Pozostała działalno ść 10 000,00
Edukacja 
ekologiczna, 
promocja ekologii

5 000,00

Inne zadania służące 
ochronie środowiska

5 000,00

10 000,00 190 000,00 200 000,00SUMA

Planowane saldo na 01.01.2017

w tym

w tym
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Zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem deficytu na 2017 r.

§ Przychody § Rozchody

952 -112 379,32 zł

992

982 -700 000,00 zł

950 -149 572,24 zł
931 -2 500 000,00 zł

-2 761 951,56 zł -700 000,00 zł

1.

2.

3.
4.
5.

5a 421 797,38 zł
5b 385 388,29 zł
5c 10 400 000,00 zł

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

Zmiany Planowanego deficytu budżetu 2 061 951,56 zł
Planowany deficyt budżetu po zmianach -11 207 185,67 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetu po zmianach (pkt.4) 11 207 185,67 zł 

Razem

Zmiany Planowanych dochodów 73 087,56 zł 
Zmiany Planowanych wydatków -1 988 864,00 zł 

Wyszczególnienie

Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym (WFOŚ)

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Wykup innych papierów wartościowych

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