
UCHWAŁA NR 247/XXXVI/2022 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 28 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy 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 3.137.311,38 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
010  Rolnictwo i łowiectwo 3.162,00 zł 
 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

3.162,00 zł 

    
750  Administracja publiczna 8.900,00 zł 
 0970 Wpływy z różnych dochodów  8.900,00 zł 
    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 980,00 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 

8.284,38 zł 

 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych w obrocie hurtowym 

8.284,38 zł 

    
758  Różne rozliczenia 164.608,00 zł 
 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6.000,00 zł 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  158.608,00 zł 
    
852  Pomoc społeczna 2.885.580,00 zł 
 2180 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID 19 

2.885.580,00 zł 

    
855  Rodzina 3.272,00 zł 
 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 674,00 zł 
 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.598,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62.525,00 zł 
 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

62.525,00 zł 
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  RAZEM 3.137.311,38 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 29.189,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Dochody bieżące  
852  Pomoc społeczna 29.189,00 zł 
 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

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

 
 
 

29.189,00 zł 
    
  RAZEM 29.189,00 zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 3.182.708,38 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

010  Rolnictwo i łowiectwo 15.000,00 zł 

 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 15.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,00 zł 

    
710  Działalność usługowa 10.000,00 zł 

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 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 196.000,00 zł 

 80101 Szkoły podstawowe 140.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.000,00 zł 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44.000,00 zł 

    
 80104 Przedszkola 56.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,00 zł 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.000,00 zł 

    
851  Ochrona zdrowia 8.284,38 zł 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.284,38 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.284,38 zł 
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852  Pomoc społeczna 2.888.580,00 zł 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 zł 

    
 85295 Pozostała działalność 2.885.580,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.264,00 zł 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.316,00 zł 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.829.000,00 zł 

    
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 972,00 zł 
 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 972,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 972,00 zł 
    
855  Rodzina 3.272,00 zł 
 85501 Świadczenie wychowawcze 1.503,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.503,00 zł 
    
 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

1.769,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.769,00 zł 

    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.600,00 zł 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60.600,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.420,00 zł 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.180,00 zł 
    
  Razem: 3.182.708,38 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 29.189,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  
852  Pomoc społeczna 29.189,00 zł 
 85295 Pozostała działalność  29.189,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 572,34 zł 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.616,66 zł 
    
  RAZEM 29.189,00 zł 

c) dokonuje się następujących przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami 
klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę  189.916,24 zł: 
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Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.170,71 zł 
 92195 Pozostała działalność 5.170,71 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.170,71 zł 
    

926  Kultura fizyczna 990,59 zł 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 990,59 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 990,59 zł 
    
  Razem: 6.161,30 zł 
  Wydatki majątkowe  

600  Transport i łączność 177.000,00 zł 
 60016 Drogi publiczne gminne 177.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  177.000,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000,00 zł 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.000,00 zł 
    

926  Kultura fizyczna 754,94 zł 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 754,94 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  754,94 zł 
    
  Razem: 183.754,94 zł 
  RAZEM: 189.916,24 zł 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Wydatki bieżące  

700  Gospodarka mieszkaniowa 46.990,59 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.990,59 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.990,59 zł 

    
750  Administracja publiczna 50.000,00 zł 
 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 20.000,00 zł 
 80101 Szkoły podstawowe 20.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł 
    
  Razem: 116.990,59 zł 
  Wydatki majątkowe  
600  Transport i łączność 20.000,00 zł 
 60017 Drogi wewnętrzne 20.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  20.000,00 zł 
    
700  Gospodarka mieszkaniowa 52.925,65 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52.925,65 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 52.925,65 zł 
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  Razem: 72.925,65 zł 
  RAZEM: 189.916,24 zł 

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

a) zmniejsza się plan w następujących paragrafach łącznie o kwotę 1.463.858,64 zł: 

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł 
 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, projektu 
lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 

§ 906 46.772,09 zł 

2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy § 950 1.417.086,55 zł 
  Razem 1.463.858,64 zł 

b) zwiększa się plan w następujących paragrafach łącznie o kwotę 1.509.255,64 zł: 

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł 
 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 46.772,09 zł 

2) Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 1.509.255,64 zł 
  Razem 1.509.255,64 zł 

4) w załączniku Nr 10 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminyRadłów w roku 2022 – 
wprowadza się zmianę skutkującą zmniejszeniem o kwotę 183.754,94  zł oraz zwiększeniem o kwotę 
72.925,65 zł 

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZMNIEJSZENIA  

1. 600,60016,6050 Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – 
Radłów od km 2+600 do km 4+300 (1,7 km) 

177.000,00 zł 

2. 900,90015,6050 Dofinansowanie instalacji oświetlenia ulicznego 
(Fund. sołecki Kolonia Biskupska)     

6.000,00 zł 

3. 926,92605,6050 Zaprojektowanie i budowa siłowni zewnętrznej (Fund. 
sołecki Nowe Karmonki) 

754,94 zł 

  Razem: 183.754,94 zł 

  ZWIĘKSZENIA  

1. 600,60017,6050 Dokumentacja projektowa na remont drogi 
dojazdowej do pól 

20.000,00 zł 

2. 700,70005,6050 
 

Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w 
Radłowie i Nowych Karmonkach 

35.000,00 zł 

3. 700,70005,6050 Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Nowych 
Karmonkach – etap I 

12.000,00 zł 

4. 700,70005,6050 Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Nowych 
Karmonkach – etap I (Fund. sołecki Nowe Karmonki) 

5.925,65 zł 

  Razem: 72.925,65 zł 

5) w załączniku nr 11 – wydatki jednostek pomocniczych gminy – fundusz sołecki  na rok 2022 – 
wprowadza się zmianę skutkującą  przeniesieniem planu miedzy działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej na kwotę 12.916,24 zł 
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Lp. 

 
Sołectwo 

 
Dział 

 
Rozdział 

Kwota wydatków 
bieżących w zł i gr. 

Kwota wydatków 
majątkowych w zł i gr. 

    ZMNIEJSZENIA  

1. Kolonia 
Biskupska 

900 90015 - 6.000,00  

2. Ligota Oleska 926 92605 990,59 - 

3. Nowe 
Karmonki 

921 
926 

92195 
92605 

5.170,71 754,94 

   Razem: 6.161,30 6.754,94 

    ZWIĘKSZENIA  

1. Kolonia 
Biskupska 

700 70005 6.000,00 - 

2. Ligota Oleska 700 70005 990,59  

3. Nowe 
Karmonki 

700 70005 - 5.925,65 

Razem: 6.990,59 5.925,65 

6) dodaje się załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki rachunku COVID-19 na 2022 rok, w  brzmieniu 
określonym w załączniku do 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 247/XXXVI/2022 
Rady Gminy Radłów 
z dnia 28 września 2022 r. 

 
Załącznik nr 12 – Dochody i wydatki rachunku COVID-19 na 2022 rok 

Dochody (dochody bieżące) 

Dział 852 -   Pomoc społeczna 2.885.580,00 zł 
§ 2180 -   Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID 19 ( dodatek węglowy )  

2.885.580,00 zł 

Wydatki (wydatki bieżące) 

Dział  852 -  Pomoc społeczna 2.885.580,00 zł 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                                2.885.580,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :  
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.264,00 zł 
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.316,00 zł 
2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  2.829.000,00 zł 
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