
UCHWAŁA NR 248/XXVI/2022 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z zapisami § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1571), Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy: 

a) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów łącznie o kwotę 2.230.086,68 zł: 

Dz. Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenia 

  Dochody bieżące  
750  Administracja publiczna 1.230,68 zł 
 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-         gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw,          pozyskane z 
innych źródeł 

1.230,68 zł 

    
758  Różne rozliczenia 22.702,00 zł 
 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-         gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw,          pozyskane z 
innych źródeł 

22.702,00 zł 

    
852  Pomoc społeczna 222.880,00 zł 
 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-         gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw,          pozyskane z 
innych źródeł 

222.880,00 zł 

    
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24.174,00 zł 
 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-         gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw,          pozyskane z 
innych źródeł 

24.174,00 zł 

    
855  Rodzina 9.100,00 zł 
 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-         gminnych, 
związków powiatów), samorządów województw,          pozyskane z 
innych źródeł 

9.100,00 zł 

    
  Razem: 280.086,68 zł 
    
  Dochody majątkowe  
600  Transport i łączność 950.000,00 zł 
 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
950.000,00 zł 
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inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
    
700  Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000,00 zł 
 

6090 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

1.000.000,00 zł 

    
  Razem: 1.950.000,00 zł 
  Razem: 2.230.086,68 zł 

b) dokonuje się zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 2.230.086,68 zł: 

Dz. Paragraf Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Dochody bieżące  
750  Administracja publiczna 1.230,68 zł 
 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 
1.230,68 zł 

    
758  Różne rozliczenia 22.702,00 zł 
 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 
22.702,00 zł 

    
852  Pomoc społeczna 222.880,00 zł 
 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 
222.880,00 zł 

    
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24.174,00 zł 
 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 
24.174,00 zł 

    
855  Rodzina 9.100,00 zł 
 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 
9.100,00 zł 

    
  Razem: 280.086,68 zł 
    
  Dochody majątkowe  
600  Transport i łączność 950.000,00 zł 
 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 
950.000,00 zł 

    
700  Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000,00 zł 
 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 
1.000.000,00 zł 

    
  Razem: 1.950.000,00 zł 
  Razem: 2.230.086,68 zł 

§ 2. W załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zmniejsza się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 2.230.086,68 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 

  Wydatki bieżące  

750  Administracja publiczna 1.230,68 zł 
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 75011 Urzędy wojewódzkie 1.230,68 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.230,68 zł 

    
801  Oświata i wychowanie 22.702,00 zł 

 80101 Szkoły podstawowe 9.645,82 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.338,52 zł 

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 307,30 zł 

    
 80104 Przedszkola 11.371,18 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.371,18 zł 

    
 80113 Dowóz uczniów 1.685,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.685,00 zł 

    
852  Pomoc społeczna 222.880,00 zł 

 85295 Pozostała działalność 222.880,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608,00 zł 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 222.272,00 zł 

    
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24.174,00 zł 

 85395 Pozostała działalność 24.174,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 474,00 zł 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.700,00 zł 

    
855  Rodzina 9.100,00 zł 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

9.100,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313,14 zł 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.786,86 zł 

    
  Razem: 280.086,68 zł 

  Wydatki majątkowe  

600  Transport i łączność 950.000,00 zł 
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 60016 Drogi publiczne gminne 950.000,00 zł 

  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950.000,00 zł 

    
700  Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000,00 zł 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000.000,00 zł 

  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000,00 zł 

    
  Razem: 1.950.000,00 zł 

Razem: 2.230.086,68 zł 

b) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 2.230.086,68 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

750  Administracja publiczna 1.230,00 zł 

 75011 Urzędy wojewódzkie 1.230,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.230,00 zł 

    
801  Oświata i wychowanie 22.702,00 zł 

 80101 Szkoły podstawowe 9.645,82 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.338,52 zł 

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 307,30 zł 

    
 80104 Przedszkola 11.371,18 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.371,18 zł 

    
 80113 Dowóz uczniów 1.685,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.685,00 zł 

    
852  Pomoc społeczna 222.880,00 zł 

 85295 Pozostała działalność 222.880,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608,00 zł 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 222.272,00 zł 

    
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24.174,00 zł 

 85395 Pozostała działalność 24.174,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
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  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 474,00 zł 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.700,00 zł 

    
855  Rodzina 9.100,00 zł 

 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

9.100,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313,14 zł 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.786,86 zł 

    
  Razem: 280.086,68 zł 

  Wydatki majątkowe  

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000,00 zł 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000.000,00 zł 

 
 

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych 

1.000.000,00 zł 

    
600  Transport i łączność 950.000,00 zł 

 60016 Drogi publiczne gminne 950.000,00 zł 

 
 

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 
inwestycyjnych 

950.000,00 zł 

    
  Razem: 1.950.000,00 zł 

Razem: 2.230.086,68 zł 

§ 3. 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 10 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2022 – 
wprowadza się zmianę skutkującą zmniejszeniem o kwotę 1.950.000,00 zł oraz zwiększeniem o kwotę 
1.950.000,00  zł 

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZMNIEJSZENIA  

1. 600,60016,6050 Przebudowa drogi gminnej nr. 101108 O w Radłowie ul. 
Kolorowa 

950.000,00 zł 

2. 700,70005,6050 Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w 
Radłowie i Nowych Karmonkach 

1.000.000,00 zł 

  Razem: 1.950.000,00 zł 

  ZWIĘKSZENIA  

1. 600,60016,6370 Przebudowa drogi gminnej nr. 101108 O w Radłowie ul. 
Kolorowa 

950.000,00 zł 

2. 700,70005,6370 Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w 
Radłowie i Nowych Karmonkach 

1.000.000,00 zł 

  Razem: 1.950.000,00 zł 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. 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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