
UCHWAŁA NR 136/XX/2021 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 3 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz.305) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 16 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) udziela się w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 130.000,00 zł;”; 

2) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 79.291,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
750  Administracja publiczna 10.231,00 zł 
 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień 
10.000,00 zł 

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – 
gminnym)  
ustawami 

231,00 zł 

852  Pomoc społeczna 1.298,00 zł 
 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.298,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.162,00 zł 
 2057 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 

40.162,00 zł 

  RAZEM 51.691,00 zł 

  Dochody majątkowe  

700  Gospodarka mieszkaniowa 27.600,00 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 

27.600,00 zł 

    
  RAZEM: 27.600,00 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę  47.355,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia 
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  Dochody bieżące  
758  Różne rozliczenia 47.355,00 zł 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 47.355,00 zł 
    
  Razem: 47.355,00 zł 

3) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 64.076,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

801  Oświata i wychowanie 5.830,00 zł 
 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 906,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 906,00 zł 
 80195 Pozostała działalność 4.924,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.924,00 zł 
    

852  Pomoc społeczna 5.298,00 zł 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.298,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.298,00 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,00 zł 
    

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52.948,00 zł 
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 52.948,00 zł 
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 
52.948,00 zł 

    

  Razem: 64.076,00 zł 
b) zmniejsza się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o  kwotę 32.140,00 zł 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 

  Wydatki bieżące  
600  Transport i łączność 30.599,47 zł 
 60016 Drogi publiczne gminne 30.599,47 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.599,47 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 1.540,53 zł 
 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania 
przedszkolnego 

1.540,53 zł 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.540,53 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

Razem: 32.139,24 zł 
c) dokonuje się następujących przeniesień  planu wydatków między działami i rozdziałami 

klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 21.563,60 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 

  Wydatki bieżące  
801  Oświata i wychowanie 21.563,60 zł 
 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania 
przedszkolnego 

21.563,60 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.563,60 zł 
    
  Razem: 21.563,60 zł 
Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  
801  Oświata i wychowanie 21.563,60 zł 
 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych 

21.563,60 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.563,60 zł 
    
  Razem: 21.563,60 zł 

4) zmienia się załącznik nr 2 Wydatki budżetu w zakresie i w sposób określony w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 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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Załącznik do uchwały Nr 136/XX/2020 

Rady Gminy Radłów 

z dnia 3 marca 2021 r. 

Wydatki budżetu Gminy na 2021 rok 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Jest Winno być 

  Wydatki bieżące   
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
242.930,00 zł 239.930,00 zł 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 242.930,00 zł 239.930,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym 

na: 
  

  - wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

242.930,00 zł 239.930,00 zł 

     
758  Różne rozliczenia 100.000,00 zł 103.000,00 zł 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100.000,00 zł 103.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym 

na: 
  

  - wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

100.000,00 zł 103.000,00 zł 

     
  Razem: 342.930,00 zł 342.930,00 zł 
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