
UCHWAŁA NR 181/XXIV/2021 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 29 września 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 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z późn. zm.) 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 załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 16.928,85 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  

5.228,85 zł 

 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 758,00 zł 
 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat 
440,00 zł 

 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w obrocie hurtowym 

4.030,85 zł 

    
758  Różne rozliczenia 10.500,00 zł 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.500,00 zł 
    
851  Ochrona zdrowia 1.000,00 zł 
 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19 

1.000,00 zł 

    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200,00 zł 
 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień  
200,00 zł 

    
  RAZEM 16.928,85 zł 

b) dokonuje się następujących przeniesień  planu dochodów między paragrafami  klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 40.162,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Dochody bieżące  
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 
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  Razem: 40.162,00 zł 
Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Dochody bieżące  
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.162,00 zł 
 2001 Dotacja celowa 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 205 

40.162,00 zł 

    
  Razem: 40.162,00 zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 45.530,85 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

750  Administracja publiczna 30.000,00 zł 
 75023 Urzędy gmin (miast, i miast na prawach powiatu) 30.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 10.500,00 zł 
 80101 Szkoły podstawowe 10.500,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.500,00 zł 
    
851  Ochrona zdrowia 5.030,85 zł 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.030,85 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.030,85 zł 
    
 85195 Pozostała działalność 1.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84,61 zł 
  b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 915,39 zł 
    
  Razem: 45.530,85 zł 

b) dokonuje się następujących przeniesień  planu wydatków między działami   i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 299.786,96 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.786,00 zł 
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.786,00 zł 
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  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 

12.786,00 zł 

    
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29.500,96 zł 
 92195 Pozostała działalność 29.500,96 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.500,96 zł 

  Razem wydatki bieżące 42.286,96 zł 
    
  Wydatki majątkowe  
010  Rolnictwo i łowiectwo 100.000,00 zł 
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł 
    
600  Transport i łączność 150.000,00 zł 
 60017 Drogi wewnętrzne 150.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 zł 
    
926  Kultura fizyczna 7.500,00 zł 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7.500,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.500,00 zł 
    
  Razem wydatki majątkowe 257.500,00 zł 
    
  RAZEM 299.786,96 zł 
Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  
600  Transport i łączność 85.000,00 zł 
 60017 Drogi wewnętrzne 85.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85.000,00 zł 
    
700  Gospodarka mieszkaniowa 72.500,96 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.500,96 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72.500,96 zł 
    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500,00 zł 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.500,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 15.000,00 zł 
 80104 Przedszkola 15.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.786,00 zł 
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.786,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.786,00 zł 
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  Razem wydatki bieżące 187.786,96 zł 
    
  Wydatki majątkowe  
700  Gospodarka mieszkaniowa 50.000,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł 
    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62.000,00 zł 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 62.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 62.000,00 zł 
  Razem wydatki majątkowe 112.000,00 zł 
    
  RAZEM 299.786,96 zł 

3) w załączniku Nr 3 –  Przychody i rozchody budżetu gminy 

a) zwiększa się plan w następujących paragrafach łącznie o kwotę 28.602,00 zł: 

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych 
 Przychody ogółem   

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 
ustawy 

§ 950 28.602,00 zł 

  Razem 28.602,00 zł 
4) w załączniku Nr 11 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2021 – 

wprowadza się zmianę skutkującą zmniejszeniem o kwotę 260.500,00 zł oraz zwiększeniem o kwotę 
115.000,00 zł  

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZMNIEJSZENIA  

1. 010,01010,6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach 100.000,00 zł 

2. 600,60017,6050 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Biskupskie Drogi ok.400 m 

 
153.000,00 zł 

 
3. 

 
926,92605,6050 

Zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego 
Wkład finansowy na rozpoczęcie budowy punktów 
sanitarnych (toalet) przy boisku sportowym w Radłowie  

 
 
 

7.500,00 zł 
  Razem: 260.500,00 zł 

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZWIĘKSZENIA  

1. 600,60017,6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 
Wichrów 

3.000,00 zł 

2. 700,70005,6050 Modernizacja budynku komunalnego w Kolonii 
Biskupskiej ul. Szkolona 

50.000,00 zł 

3. 754,75412,6050 Wymiana kotła CO wraz z instalacją CO w budynku 
OSP Biskupice 

50.000,00 zł 

 
4. 

 
754,75412,6060 

Zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego 
Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP 
Radłów 

 
 

12.000,00 zł 
  Razem: 115.000,00 zł 

   Zmienia się nazwę dla zadania inwestycyjnego: 
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Było: Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Wolęcin. 

Ma być: Wymiana pokrycia dachowego i termomodernizacja budynku OSP Wolęcin. 

5) w załączniku nr 12 – wydatki jednostek pomocniczych gminy – fundusz sołecki  na rok 2021 – 
wprowadza się zmianę skutkującą  przeniesieniem planu miedzy działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej na kwotę 37.000,96 zł 

 
Lp. 

 
Sołectwo 

 
Dział 

 
Rozdział 

Kwota wydatków 
bieżących w zł i gr. 

Kwota wydatków 
majątkowych w zł i gr. 

    ZMNIEJSZENIA  

1. Biskupice 921 92195 597,91  

2. Nowe 
Karmonki 

921 92195 17.903,05  

3. Radłów 921 
926 

92195 
92605 

7.000,00 
- 

- 
7.500,00 

4. Sternalice 921 92195 4.000,00  

   Razem: 29.500,96 7.500,00 

    ZWIĘKSZENIA  

1. Biskupice 700 70005 597,91  

2. Nowe 
Karmonki 

700 70005 17.903,05  

3. Radłów 754 75412 2.500,00 12.000,00 

4. Sternalice 700 70005 4.000,00  

Razem: 25.000,96 12.000,00 

§ 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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