
UCHWAŁA NR 220/XXX/2022 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 207/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) 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.) i art. 111 pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) Rada Gminy Radłów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 207/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 161.707,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
758  Różne rozliczenia  11.707,00 zł 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.707,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.000,00 zł 
 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
150.000,00 zł 

    
  RAZEM 161.707,00 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 338.262,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Dochody bieżące  
750  Administracja publiczna 563,00 zł 
 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

563,00 zł 

    
752  Obrona narodowa 900,00 zł 
 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

900,00 zł 

    
758  Różne rozliczenia  336.799,00 zł 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 336.799,00 zł 
    
  RAZEM 338.262,00 zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę300.972,09 zł: 
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Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

801  Oświata i wychowanie 11.707,00 zł 
 80101 Szkoły podstawowe 11.707,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.707,00 zł 
    
851  Ochrona zdrowia 45.972,09 zł 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.972,09 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.252,09 zł 
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.720,00 zł 
    
852  Pomoc społeczna 800,00 zł 
 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 800,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 zł 
    
855  Rodzina 9.493,00 zł 
 85508 Rodziny zastępcze 9.493,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.493,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 233.000,00 zł 
 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 233.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 233.000,00 zł 
    
  Razem: 300.972,09 zł 

3) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zmniejsza się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę338.262,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 

  Wydatki bieżące  

750  Administracja publiczna 563,00 zł 
 75011 Urzędy wojewódzkie 563,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 563,00 zł 
    
752  Obrona narodowa 900,00 zł 
 75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 zł 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 336.799,00 zł 
 80101 Szkoły podstawowe 332.487,65 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 332.487,65 zł 
    
 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego 

325,40 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 325,40 zł 
 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

3.985,95 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.985,95 zł 
    
  Razem: 338.262,00 zł 

c) dokonuje się następujących przeniesień  planu wydatków między działami i   rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę 22.000,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  

600  Transport i łączność 22.000,00 zł 
 60016 Drogi publiczne gminne 22.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.000,00 zł 
    
  Razem: 22.000,00 zł 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki majątkowe  
010  Rolnictwo i łowiectwo 22.000,00 zł 
 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 22.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.000,00 zł 
    
  Razem: 22.000,00 zł 

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

a) zwiększa się plan w następujących paragrafach łącznie o kwotę 139.265,09  zł: 

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych 
 Przychody ogółem   

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

§ 906 17.772,09 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 11FB148F-B5EA-4C61-8819-5C8475D9D514. Podpisany Strona 3



projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków 

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

§ 950 121.493,00 zł 

  Razem 139.265,09 zł 
4) w załączniku Nr 10 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminyRadłów w roku 2022 – 

wprowadza się zmianę skutkującą zwiększeniem o kwotę 22.000,00 zł  

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZWIĘKSZENIA  

1. 010,01044,6050 Budowa studni pomiaru przepływu ścieków na gminnej 
oczyszczalni ścieków w Sternalicach 

22.000,00 zł 

  Razem: 22.000,00 zł 
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Radłów do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 

Gminy Radłów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu 
realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 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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