
UCHWAŁA NR 168/XXII/2021 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 29 czerwca 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 180.000,00 zł;”;; 

2) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 

  11.276,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
010  Rolnictwo i łowiectwo 220,00 zł 
 0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00 zł 
    
750  Administracja publiczna 14,00 zł 
 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  14,00 zł 
    
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  

2.000,00 zł 

 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat  

2.000,00 zł 

    
758  Różne rozliczenia  100,00 zł 
 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  100,00 zł 
    
851  Ochrona zdrowia 8.942,00 zł 
 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.942,00 zł 
    
  RAZEM 11.276,00 zł 

3) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 

 107.942,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

    
851  Ochrona zdrowia 8.942,00 zł 
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 85195 Pozostała działalność 8.942,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.088,33 zł 
  b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.821,75 zł 
  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 31,92 zł 
    
  Razem: 8.942,00 zł 
  Wydatki majątkowe  

600  Transport i łączność 15.000,00 zł 
 60017 Drogi wewnętrzne 15.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł 
    
700  Gospodarka mieszkaniowa 75.000,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 75.000,00 zł 
    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000,00 zł 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 4.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  4.000,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 5.000,00 zł 
 80104 Przedszkola 5.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  5.000,00 zł 
    
  Razem: 99.000,00 zł 

b) dokonuje się następujących przeniesień  planu wydatków między działami   i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 14.967,10 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.967,10 zł 
 92195 Pozostała działalność 4.967,10 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.967,10 zł 
  Razem: 4.967,10 zł 
  Wydatki majątkowe  
750  Administracja publiczna  10.000,00 zł 
 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  10.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł 
    
  Razem: 10.000,00 zł 
Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  
700  Gospodarka mieszkaniowa 4.967,10 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.967,10 zł 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.967,10 zł 
    
  Wydatki majątkowe  
750  Administracja publiczna  10.000,00 zł 
 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  10.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł 
    
  Razem: 14.967,10 zł 

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

a) zwiększa się plan w następujących paragrafach łącznie o kwotę 96.666,00zł: 

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych 
 Przychody ogółem   

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

§ 950 96.666,00  

  Razem 96.666,00 

5) 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, 
zwiększeniem o kwotę  99.000,00 zł oraz przeniesieniem kwoty 10.000,00 zł 

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZMNIEJSZENIA  

1 600,60017,6050 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Biskupskie Drogi ok.400 m 

10.000,00 zł 

2 750,75023,6060 Zakup kserokopiarki 10.000,00 zł 

  Razem: 20.000,00 zł 
  ZWIĘKSZENIA  

1. 600,60017,6050 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 
Kościeliska - dokumentacja projektowa 

25.000,00 zł 

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

30.000,00 zł 

3. 700,70005,6050 Przebudowa budynku handlowo-usługowego w 
Radłowie wraz z zagospodarowaniem placu wokół 
budynku  

45.000,00 zł 

4. 754,75412,6050 Termomodernizacja budynku OSP Wichrów – 
dokumentacja projektowa 

4.000,00 zł 

5. 801,80104,6050 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w 
Sternalicach nr 81 z siedzibą Publicznego Przedszkola w 
Sternalicach - dokumentacja projektowa 

5.000,00 zł 

  Razem: 109.000,00 zł 
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 4.967,10 zł 

 
Lp. 

 
Sołectwo 

 
Dział 

 
Rozdział 

Kwota wydatków 
bieżących w zł i gr. 

Kwota wydatków 
majątkowych w zł i gr. 

    ZMNIEJSZENIA  
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1. Biskupice 921 92195 4.967,10  

   Razem: 4.967,10 0,00 

    ZWIĘKSZENIA  

1. Biskupice 700 70005 4.967,10  

Razem: 4.967,10 0,00 

7) zmienia się załącznik nr 9 Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 i wydatki nimi 
finansowane 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 168/XXII/2021 

Rady Gminy Radłów 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 i wydatki nimi finansowane 

Przychody 

  
Klasyfikacja Treść Kwota w złotych 

 
§ 905  

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 

 
610.938,00 

      

Wydatki 

Wydatki majątkowe Kwota w złotych 
Dział  600 -  Transport i łączność 610.938,00 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 150.000,00 
       - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 
1) Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów  
     od km 4+300 do km 5-240 (940 mb) 

150.000,00 

  
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 460.938,00 
       - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 
1) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupskich 
     Drogach ok.400 m 
2) Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice  
3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice 
4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wichrów 

460.938,00 
 

100.000,00 
 

150.000,00 
 

60.938,00 
150.000,00 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 73849E76-43DA-44D0-81B6-5D40393C8CED. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Punkt 5

	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 2 Litera a

	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 3 Litera a
	Paragraf 1 Punkt 3 Litera b

	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 4 Litera a

	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6
	Paragraf 1 Punkt 7

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1

		2021-07-02T10:00:29+0000
	Polska
	Wilhelm Walenty Wengel
	Podpis organu wydającego akt prawny.




