
UCHWAŁA NR 192/XXVI/2021 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 30 listopada 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 121.924,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
801  Oświata i wychowanie 120.000,00 zł 
 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19 

120.000,00 zł 

    
852  Pomoc społeczna 924,00 zł 
 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 

 
 

924,00 zł 
    
855  Rodzina 1.000,00 zł 
 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 

wynikających z odrębnych ustaw 
1.000,00 zł 

    
  Razem: 121.924,00 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę  547.523,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Dochody bieżące  
852  Pomoc społeczna 6.668,00 zł 
 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 

6.668,00 zł 

  Razem dochody bieżące 6.668,00 zł 
    
  Dochody majątkowe  
700  Gospodarka mieszkaniowa 540.855,00 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 

540.855,00 zł 
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  Razem dochody majątkowe: 540.855,00 zł 
    
  Razem: 547.523,00 zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 121.924,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

801  Oświata i wychowanie 120.000,00 zł 
 80101 Szkoły podstawowe 120.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 120.000,00 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120.000,00 zł 
    
852  Pomoc społeczna 924,00 zł 
 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

76,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 76,00 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76,00 zł 
    
 85216 Zasiłki stałe 848,00 zł 
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 848,00 zł 
    
855  Rodzina 1.000,00 zł 
 85504 Wspieranie rodziny 1.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.000,00 zł 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł 
    
  Razem: 121.076,00 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 547.523,00 zł 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 

  Wydatki bieżące  
852  Pomoc społeczna 6.668,00 zł 
 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
6.668,00 zł 

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.668,00 zł 
  Razem wydatki bieżące: 6.668,00 zł 
    
  Wydatki majątkowe  
700  Gospodarka mieszkaniowa 540.855,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540.855,00 zł 
  - inwestycje na programy finansowane z udziałem środków z 

budżetu UE 
540.855,00 zł 

Razem wydatki majątkowe: 540.855,00 zł 
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               Razem: 547.523,00 zł 

c) dokonuje się następujących przeniesień  planu wydatków między działami i   rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 79.000,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki majątkowe  

700  Gospodarka mieszkaniowa 79.000,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79.000,00 zł 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 79.000,00 zł 
    
  Razem: 79.000,00 zł 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  
750  Administracja publiczna 18.000,00 zł 
 75022 Rady gmin 8.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł 
    
 75023 Urzędy gmin (miast, i miast na prawach powiatu) 10.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 31.000,00 zł 
 80104 Przedszkola 31.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 31.000,00 zł 
  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 zł 
  b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.000,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00 zł 
 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 30.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30.000,00 zł 
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 zł 
    
  Razem: 79.000,00 zł 

4) w załączniku Nr 11 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy 

Radłów w roku 2021 – wprowadza się zmianę skutkującą zmniejszeniem o kwotę 619.855,00 zł  

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZMNIEJSZENIA  

1. 700,70005,6050 
700,70005,6057 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie  79.000,00 
254.520,00 
333.520,00 

2. 700,70005,6057 Modernizacja centrum rekreacyjno-sportowego w 
Nowych Karmonkach 

 
286.335,00 

  Razem: 619.855,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 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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