
UCHWAŁA NR 153/XXI/2021 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 19 maja 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 załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę   443.333,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.940,00 zł 
 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 960,00 zł 
 0970 Wpływy z różnych dochodów 980,00 zł 
    
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  

5.750,00 zł 

 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   5.750,00 zł 
    
758  Różne rozliczenia  15.000,00 zł 
 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

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

15.000,00 zł 

    
851  Ochrona zdrowia 4.901,00 zł 
 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.901,00 zł 
    
855  Rodzina 320,00 zł 
 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  20,00 zł 
 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 300,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00 zł 
 2460 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora 

finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

30.000,00 zł 

    
  RAZEM 57.911,00 zł 

  Dochody majątkowe  

700  Gospodarka mieszkaniowa 385.422,00 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 

385.422,00 zł 
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europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

  RAZEM: 385.422,00 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę  19.990,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Dochody bieżące  
751  Ochrona zdrowia 19.990,00 zł 
 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  19.990,00 zł 
    
  Razem: 19.990,00 zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 514.589,93 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

010  Rolnictwo i łowiectwo 32.000,00 zł 
 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 32.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.000,00 zł 
  2) dotacje na zadania bieżące  20.000,00 zł 
    
400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 

wodę 
25.000,00 zł 

 40002 Dostarczanie wody 25.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,00 zł 
    
600  Transport i łączność 10.000,00 zł 
 60017 Drogi wewnętrzne 10.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł 
    
700  Gospodarka mieszkaniowa 12.000,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.000,00 zł 
    
750  Administracja publiczna 25.312,00 zł 
 75011 Urzędy wojewódzkie 231,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231,00 zł 
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 75023 Urzędy gmin (miast, i miast na prawach powiatu) 25.081,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.081,00 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 
    
801  Oświata i wychowanie 33.939,98 zł 
 80104 Przedszkola 33.939,98 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł 
  2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 
23.939,98 zł 

    
851  Ochrona zdrowia 30.217,95 zł 
 85111 Szpitale ogólne 8.000,00 zł 
  - dotacje na zadania bieżące 8.000,00 zł 
    
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17.316,95 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.316,95 zł 
  b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000,00 zł 
    
 85195 Pozostała działalność 4.901,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.095,41 zł 
  b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 805,59 zł 
    
855  Rodzina 3.120,00 zł 
 85504 Wspieranie rodziny 320,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 320,00 zł 
    
 85508 Rodziny zastępcze 2.800,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.800,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.000,00 zł 
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60.000,00 zł 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł 
  b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł 
  2) dotacje na zadania bieżące  30.000,00 zł 
    
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000,00 zł 
 92195 Pozostała działalność  6.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00 zł 
  Razem: 247.589,93 zł 
  Wydatki majątkowe  

400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 

40.000,00 zł 

 40002 Dostarczanie wody 40.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł 
    
600  Transport i łączność 205.000,00 zł 
 60017 Drogi wewnętrzne 205.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 205.000,00 zł 
    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17.000,00 zł 
 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  5.000,00 zł 
    
 75412 Ochotnicze straże pożarne 12.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  12.000,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 5.000,00 zł 
 80104 Przedszkola 5.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  5.000,00 zł 
    
  Razem: 267.000,00 zł 

b) dokonuje się następujących przeniesień  planu wydatków między działami   i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 33.920,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  
600  Transport i łączność 33.920,00 zł 
 60016 Drogi publiczne gminne 33.920,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.920,00 zł 
  Razem: 33.920,00 zł 
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Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  
754   1.200,00 zł 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.200,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.200,00 zł 
    
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.720,00 zł 
 92195 Pozostała działalność 4.720,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.720,00 zł 
    
  Razem: 5.920,00 zł 
  Wydatki majątkowe  
600  Transport i łączność 28.000,00 zł 
 60016 Drogi publiczne gminne 28.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.000,00 zł 
    

Razem: 28.000,00 zł 

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

a) zwiększa się plan w następujących paragrafach łącznie o kwotę 91.246,93 zł: 

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych 
 Przychody ogółem   

1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach 

§ 905 37.306,95 zł 

2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5  
ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków 

§ 906 23.939,98 zł 

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

§ 950 30.000,00 zł 

  Razem 91.246,93 zł 
4) w załączniku Nr 10 - Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu  w 2021 r. – wprowadza się zmianę 

skutkującą zwiększeniem o kwotę 70.000,00 zł 

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

1. 851 85111 2320 Zakup wyposażenia dla oddziału dziecięcego 8.000,00 zł 

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH    
1. 010 01010 2830 Dofinansowanie budowy zbiorników 

bezodpływowych nieczystości ciekłych 
przez mieszkańców gminy 

20.000,00 zł 
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2. 754 75412 6230 Zakup wyposażenia jednostki – dotacja OSP 
Radłów 

 
12.000,00 zł 

3. 900 90005 2830 Dofinansowanie wymiany pieców przez 
mieszkańców gminy 

30.000,00 zł 

    Razem 70.000,00 zł 

5) w załączniku Nr 11 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminyRadłów w roku 2021 – 
wprowadza się zmianę skutkującą zwiększeniem o kwotę  295.000,00 zł 

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZWIĘKSZENIA  

1. 400,40002,6050 Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Biskupice – 
montaż pompy z niezbędnymi instalacjami 

40.000,00 zł 

2. 600,60016,6050 Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 
101226 O w miejscowości Biskupskie Drogi 

28.000,00 zł 

3. 600,60017,6050 Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w 
miejscowości Sternalice  

100.000,00 zł 

4. 600,60017,6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 
Wichrów 

105.000,00 zł 

5. 754,75411,6170 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 
Oleśnie – na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 

5.000,00 zł 

6. 754,75412,6230 Zakup wyposażenia jednostki – dotacja OSP Radłów 12.000,00 zł 

7. 800,80104,6050 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy 
przedszkolu w Kościeliskach 

5.000,00 zł 

  Razem: 295.000,00 zł 
Zmienia się nazwę dla inwestycji: 

1. było: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupskich Drogach ok.400 m 

- ma być: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi ok.400 m. 

2. było: Przebudowa sali wiejskiej w Radłowie 

- ma być: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie. 

3. było: Przebudowa centrum rekreacyjno – sportowego w Nowych Karmonkach 

- ma być: Modernizacja centrum rekreacyjno – sportowego w Nowych Karmonkach. 

4. było: Termomodernizacja budynku przedszkola w Sternalicach – dokumentacja projektowa 

- ma być: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr 81 z siedzibą 
Publicznego Przedszkola w Sternalicach – dokumentacja projektowa. 

5. było: Modernizacja hydroforni w Biskupicach – montaż pompy z niezbędnymi instalacjami 

- ma być: Modernizacja ujęcia wody w Biskupicach – montaż pompy z niezbędnymi instalacjami. 

6) 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 5.920,00 zł 

 
Lp. 

 
Sołectwo 

 
Dział 

 
Rozdział 

Kwota wydatków 
bieżących w zł i gr. 

Kwota wydatków 
majątkowych w zł i gr. 

    ZMNIEJSZENIA  

1. Kościeliska 600 60016 5.920,00  
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   Razem: 5.920,00 0,00 

    ZWIĘKSZENIA  

1. Kościeliska 754 
921 

75412 
92195 

1.200,00 
4.720,00 

 

Razem: 5.920,00 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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