
UCHWAŁA NR 186/XXV/2021 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 27 października 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 21.000,00 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  

20.000,00 zł 

 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000,00 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 

    
  RAZEM 21.000,00 zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 21.000,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00 zł 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł 
    
851  Ochrona zdrowia 1.000,00 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: 21.000,00 zł 
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b) dokonuje się następujących przeniesień  planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 86.500,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  
010  Rolnictwo i łowiectwo 30.000,00 zł 
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 30.000,00 zł 
  - dotacje na zadania bieżące 30.000,00 zł 
    
750  Administracja publiczna 2.000,00 zł 
 75053 Urzędy gmin (miast, i miast na prawach powiatu) 2.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 40.000,00 zł 
 80101 Szkoły podstawowe 40.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,00 zł 
    
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.500,00 zł 
 92195 Pozostała działalność  4.500,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.500,00 zł 
    

  Razem wydatki bieżące 76.500,00 zł 
    
  Wydatki majątkowe  

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 zł 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł 
    
  Razem wydatki majątkowe 10.000,00 zł 
    
  RAZEM 86.500,00 zł 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  
700  Gospodarka mieszkaniowa 4.500,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.500,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.500,00 zł 
    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00 zł 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł 
    
852  Pomoc społeczna 40.000,00 zł 
 85219 Ośrodki pomocy społecznej 40.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.000,00 zł 
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 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 zł 
    
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30.000,00 zł 
  - dotacje na zadania bieżące 30.000,00 zł 
    
    
  Razem wydatki bieżące 86.500,00 zł 

3) w załączniku Nr 10 - Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w 2021 r. – wprowadza się zmianę 
skutkującą przeniesieniem kwoty 30.000,00 zł 

Lp. Dział Rozdział § Przeznaczenie Kwota w zł 
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH    

    Zmniejszenia  
1. 010 01010 2830 Dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków przez mieszkańców 
gminy 

30.000,00 zł 

    Razem 30.000,00 zł 
    Zwiększenia  

1. 900 90005 2830 Dofinansowanie wymiany pieców przez 
mieszkańców gminy 

30.000,00 zł 

    Razem 30.000,00 zł 

4) w załączniku Nr 11 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2021 – 
wprowadza się zmianę skutkującą zmniejszeniem o kwotę 10.000,00 zł  

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZMNIEJSZENIA  

 
1. 

 
900,90015,6050 

Zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego 
Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia 
ulicznego (Kościeliska) 

 
10.000,00 zł 

  Razem: 10.000,00 zł 
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 14.500,00 zł 

 
Lp. 

 
Sołectwo 

 
Dział 

 
Rozdział 

Kwota wydatków 
bieżących w zł i gr. 

Kwota wydatków 
majątkowych w zł i gr. 

    ZMNIEJSZENIA  

1. Kolonia 
Biskupska 

921 92195 1.500,00  

2. Kościeliska 900 90015 - 10.000,00 

3. Ligota Oleska 921 92195 3.000,00 - 

   Razem: 4.500,00 10.000,00 

    ZWIĘKSZENIA  
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1. Kolonia 
Biskupska 

700 70005 1.500,00  

2. Kościeliska 754 75412 10.000,00  

3. Ligota Oleska 700 70005 3.000,00  - 

Razem: 14.500,00 0,00 

§ 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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