
UCHWAŁA NR S.0007.019.2020
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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:

zwiększeniu o kwotę + 466 381,24 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 466 381,24 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 710 „Działalność usługowa” / Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system 
konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

+ 18 870,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

−  38 951,35 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” / Do trzech razy sztuka - akademia sukcesu w Radlinie

+ 486 462,59 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w nazwach zadań :

Wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- „Przebudowa ul. Narutowicza 74-75” na „Przebudowa ul. Narutowicza”.

Wydatki majątkowe w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 
90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”:

- „Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych - Korfantego” na „Wykonanie 
oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych”.
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§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające 
na:

zwiększeniu o kwotę + 495 612,63 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 495 612,63 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania 
przestrzennego” / Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu 
przestrzennym

+ 18 870,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)”

+ 50 020,00 zł

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

− 134 791,36 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

+ 21 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” / Do trzech razy 
sztuka - akademia sukcesu w Radlinie

+ 540 513,99 zł

wydatki majątkowe

zmiana 0,00 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „Zakłady 
gospodarki komunalnej” / Korfantego 89 modernizacja budynku

− 419 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „Zakłady 
gospodarki komunalnej” / Pocztowa 2 modernizacja budynku

+ 594 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „Zakłady 
gospodarki komunalnej” / Modernizacja zasobów mieszkaniowych

− 40 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „Zakłady 
gospodarki komunalnej” / Rydułtowska 43 - termomodernizacja

− 135 000,00 zł

§ 4. Uchwała budżetowa w § 5.1. otrzymuje brzmienie

Źródłem pokrycia deficytu  w kwocie

w kwocie − 4 437 179,12 zł

będą:

- część wolnych środków
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537 179,12 zł

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)

3 900 000,00 zł

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem 
deficytu 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 7. 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 2020 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 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. rz ądowej

Dotacje celowe 
otrzymane z 

bud żetu 
państwa i 
funduszy 

celowych na 
realizacj ę 
własnych 

zadań 
bieżących 

gmin 
(związków 

gmin)

Subwencja 
ogólna

466 381,24 zł 0,00 zł 466 381,24 zł 0,00 zł 0,00 zł 21 000,00 zł 505 332,59 zł -59 951,35 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
710 Działalno ść usługowa 18 870,00 zł 0,00 zł 18 870,00 zł 0,00 zł 0,00  zł 0,00 zł 18 870,00 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 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego.

18 870,00 zł 0,00 zł 18 870,00 zł 18 870,00 zł

w tym

Przestrzeń do rozmowy - 
rozbudowany system 
konsultacji społecznych w 
planowaniu przestrzennym

18 870,00 zł 0,00 zł 18 870,00 zł 18 870,00 zł

801 Oświata i wychowanie 447 511,24 zł 0,00 zł 447 511,24 zł 0,00 zł 0,00 zł 21 000,00 zł 486 462,59 zł -59 951,35 z ł 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 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego.

486 462,59 zł 0,00 zł 486 462,59 zł 486 462,59 zł

w tym
Do trzech razy sztuka - 
akademia sukcesu w 
Radlinie

486 462,59 zł 0,00 zł 486 462,59 zł 486 462,59 zł

Dochody ogółem

Dział Wyszczególnienie
Plan dochodów 

2020

w tym: Dochody maj ątkowe i bie żące

Dochody 
Majątkowe

Dochody Bie żące

w tym: Dochody własne Dotacje
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Rady Miejskiej w Radlinie
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Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin na 2020 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 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. rz ądowej

Dotacje celowe 
otrzymane z 

bud żetu 
państwa i 
funduszy 

celowych na 
realizacj ę 
własnych 

zadań 
bieżących 

gmin 
(związków 

gmin)

Subwencja 
ogólna

Dział Wyszczególnienie
Plan dochodów 

2020

w tym: Dochody maj ątkowe i bie żące

Dochody 
Majątkowe

Dochody Bie żące

w tym: Dochody własne Dotacje

Wpływy z otrzymanych 
spadków, zapisów i 
darowizn w postaci 
pieniężnej

6 000,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł

Wpływy z różnych 
dochodów

15 000,00 zł 0,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł

Środki otrzymane od 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych

-59 951,35 zł 0,00 zł -59 951,35 zł -59 951,35 zł
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Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2020 rok

w tym:

Wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane

Zadania 
statutowe

495 612,63 495 612,63 1 000,00 70 020,00 0,00 0,00 -134 791,36 559 383,99 0,00 0,00 0,00 -59 951,35 0,00 1 000,00
710 Działalno ść usługowa 18 870,00 18 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 8 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004
Plany zagospodarowania 
przestrzennego

18 870,00 18 870,00 18 870,00

w tym

Przestrzeń do rozmowy - 
rozbudowany system 
konsultacji społecznych w 
planowaniu 
przestrzennym

18 870,00 18 870,00 18 870,00

750
Administracja 
publiczna

50 020,00 50 020,00 0,00 50 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023
Urzędu gmin (miast i 
miast na prawach 
powiatu)

50 020,00 50 020,00 50 020,00

757
Obsługa długu 
publicznego

-134 791,36 -134 791,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -134 791,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75704

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

-134 791,36 -134 791,36 -134 791,36

801 Oświata i wychowanie 561 513,99 561 513,99 1 000,00 20 00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 513,99 0,00 0,00 0,00 -59 951,35 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 561 513,99 561 513,99 1 000,00 20 000,00 0,00 540 513,99 -59 951,35

w tym
Do trzech razy sztuka - 
akademia sukcesu w 
Radlinie

540 513,99 540 513,99 540 513,99

900
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

90017
Zakłady gospodarki 
komunalnej

0,00 0,00 0,00 1 000,00

Korfantego 89 
modernizacja budynku

-419 000,00 -419 000,00 1 000,00

Pocztowa 2 modernizacja 
budynku

594 000,00 594 000,00

Modernizacja zasobów 
mieszkaniowych

-40 000,00 -40 000,00

Rydułtowska 43 - 
termomodernizacja

-135 000,00 -135 000,00

Porozumienia z 
adm.rz ądow ą

Por. i um. 
między jst

z udziałem środków 
bezzwrotnych art.5 
ust 1 pkt 2 i 3 uofp

Wydatki ogółem

w tym

Dotacje na 
zadania 
bieżące i 
wpłaty

Świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych
Poręczenia

Programy 
finansowane 
ze środków 

zewnętrznych

Obsługa 
długu 

(75702)

Zadania 
zlecone

Dział Rozdział Wyszczególnienie
Plan 

wydatków 
2020

w tym:

Wydatki 
bieżące

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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Plan przychodów i rozchodów zwi ązanych z finansowaniem deficytu na 2020 r.

§ Przychody § Rozchody

952

992

982

950 29 231,39 zł
931

29 231,39 zł -  zł                     

1.

2.

3. Deficyt budżetu 29 231,39 zł-                   

Razem

Planowane dochody 466 381,24 zł                 

Planowane wydatki 495 612,63 zł                 

Wyszczególnienie

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr S.0007.019.2020

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 lutego 2020 r.
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