
UCHWAŁA NR 255/XXXVII/2022 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 4 listopada 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 1.705.070,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

504.170,00 zł 

 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 504.170,00 zł 
    
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 351.900,00 zł 
 2180 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID 19 

351.900,00 zł 

    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  849.000,00 zł 
 0970 Wpływy z różnych dochodów  849.000,00 zł 
    
  RAZEM 1.705.070,00 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 2.885.580,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Dochody bieżące  
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 
    
  RAZEM 2.885.580,00  zł 

c) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 2.885.580,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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 
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  RAZEM 2.885.580,00  zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 1.705.070,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Wydatki bieżące  

600  Transport i łączność 45.000,00 zł 

 60016 Drogi publiczne gminne 45.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.000,00 zł 

    
700  Gospodarka mieszkaniowa 50.000,00 zł 

 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,00 zł 

    
 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 20.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł 

    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.000,00 zł 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 6.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00 zł 
    
758  Różne rozliczenia 80.000,00 zł 
 75818 Rezerwy ogólne i celowe                       80.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.000,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 58.720,00 zł 

 80101 Szkoły podstawowe 46.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.000,00 zł 

    
 80104 Przedszkola  12.720,00 zł  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.720,00 zł 

    
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 351.900,00 zł 
 85395 Pozostała działalność 351.900,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.500,00 zł 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.400,00 zł 
  2) świadczenia dla osób fizycznych 345.000,00 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 980D50B2-C321-4F4E-BB8B-948D67B6814F. Podpisany Strona 2



    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 849.000,00 zł 
 90095 Pozostała działalność 849.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 839.000,00 zł 
    
  Razem: 1.440.620,00 zł 

  Wydatki majątkowe  

600  Transport i łączność 119.450,00 zł 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 29.450,00 zł 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 29.450,00 zł 
    
 60017 Drogi gminne 90.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.000,00 zł 
    
700  Gospodarka mieszkaniowa 110.000,00 zł 
 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 110.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  110.000,00 zł 
    
750  Administracja publiczna 25.000,00 zł 
 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  25.000,00 zł 
    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00 zł 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł 
    
  Razem: 264.450,00 zł 

  RAZEM: 1.705.070,00 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 2.885.580,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  
852  Pomoc społeczna 2.885.580,00 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 dla osób fizycznych 2.829.000,00 zł 
    
  RAZEM 2.885.580,00 zł 

c) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 2.885.580,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Wydatki bieżące  
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.885.580,00 zł 
 85395 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 dla osób fizycznych 2.829.000,00 zł 
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  RAZEM 2.885.580,00 zł 

d) dokonuje się następujących przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami 
klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę 154.222,35 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  

600  Transport i łączność 200,00 zł 
 60016 Drogi publiczne gminne  200,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 zł 
    

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.022,35 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.022,35 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.022,35 zł 
    

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 zł 
    
 92116 Biblioteki 5.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 zł 
    
  Razem: 9.222,35 zł 
  Wydatki majątkowe  

010  Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00 zł 
 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 10.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł 
    

600  Transport i łączność 110.000,00 zł 
 60016 Drogi publiczne gminne 110.000,00 zł 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 110.000,00 zł 
    

700  Gospodarka mieszkaniowa 5.000,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  5.000,00 zł 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  5.000,00 zł 
    
801  Oświata i wychowanie 10.000,00 zł 
 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł 
    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,00 zł 
 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                   10.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł 
    

  Razem: 145.000,00 zł 
  RAZEM: 154.222,35 zł 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Wydatki bieżące  

700  Gospodarka mieszkaniowa  10.200,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.200,00 zł 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.200,00 zł 

    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.022,35 zł 
 75412 Ochotnicze straże pożarne 6.022,35 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.022,35 zł 
    

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000,00 zł 
 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł 
    
 92116 Biblioteki 5.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,00 zł 
    

  Razem: 24.222,35 zł 
  Wydatki majątkowe  
600  Transport i łączność 130.000,00 zł 
 60016 Drogi gminne 130.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  130.000,00 zł 
    
  Razem: 130.000,00 zł 
  RAZEM: 154.444,35 zł 

3) w załączniku Nr 9 - Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu  w 2022 r. – wprowadza się zmianę 
skutkującą zwiększeniem o kwotę 29.450,00 zł 

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

1. 600 60014 6620 Dotacja dla Powiatu na przebudowę dróg 
powiatowych na terenie gminy 

29.450,00 

    Razem 29.450,00  

4) w załączniku Nr 10 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminyRadłów w roku 2022 – 
wprowadza się zmianę skutkującą zmniejszeniem o kwotę 145.000,00  zł oraz zwiększeniem o kwotę 
394.450,00 zł 

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZMNIEJSZENIA  

1. 010,01043,6050 Wymiana przyłączy wodociągowych w Ligocie Oleskiej i 
Psurowie 

10.000,00 zł 

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

110.000,00 zł 

3. 700,70005,6050 Budowa parkingu przy Sali wiejskiej w Wolęcinie (Fund. 
sołecki Wolęcin) 

5.000,00 zł 

4. 801,80113,6050 Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych 
– zadanie w ramach projektu: Łamanie barier 
transportowych na terenie Gminy Radłów   

10.000,00 zł 

5. 900,90015,6050 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia 
ulicznego (Fund. sołecki Biskupice)     

10.000,00 zł 

  Razem: 145.000,00 zł 

  ZWIĘKSZENIA  
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1. 600,60014,6620 Dotacje dla Powiatu Oleskiego na przebudowę dróg 
powiatowych na terenie gminy 

29.450,00 zł 

2. 600,60016,6050 Przebudowa drogi gminnej nr 1011809 O Radłów – Nowe 
Karmonki od km 0+000 do km 2+266 
Ul. Dąbrówki 

220.000,00 zł 

3. 700,70007,6050 Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym 
mieszkalnym w Biskupicach nr 95 

110.000,00 zł 

4. 750,75023,6060 Program komputerowy do obsługi kadrowo-płacowej w 
Urzędzie Gminy i jednostkach obsługiwanych 

25.000,00 zł 

5. 754,75412,6050 Zakup i wymiana bramy garażowej – OSP Biskupice 10.000,00 zł 

  Razem: 394.450,00 zł 

Zmienia się nazwę dla inwestycji: 
było: Dokumentacja projektowa na remont drogi dojazdowej do pól 
ma być: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupice - dokumentacja 
projektowa 

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 16.222,35 zł 

 
Lp. 

 
Sołectwo 

 
Dział 

 
Rozdział 

Kwota wydatków 
bieżących w zł i gr. 

Kwota wydatków 
majątkowych w zł i gr. 

    ZMNIEJSZENIA  

1. Biskupice 900 90015 - 10.000,00 

2. Radłów 600 60016 200,00 - 

3. Wolęcin 700 70005 1.022,35 5.000,00 

   Razem: 1.222,35 15.000,00 

    ZWIĘKSZENIA  

1. Biskupice 700 70005 10.000,00 - 

2. Radłów 700 70005 200,00 - 

3. Wolęcin 754 75412 6.022,35 - 

Razem: 16.222,35 0,00 

6) w załączniku Nr 12 – Dochody i wydatki rachunku COVID-19 na 2022 rok wprowadza się zmianę 
skutkującą przeniesieniem planu między działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej o kwotę  2.885.580,00 zł oraz zwiększeniem planu o kwotę 351.900,00 zł. 
 
Dochody (dochody bieżące) 

 ZMNIEJSZENIA Kwota 
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 

 ZWIĘKSZENIA Kwota 
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Dział 853 -   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.237.480,00 zł 
§ 2180 -   Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID 19 ( dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i 
podmiotów wrażliwych )  

3.237.480,00 zł 

Wydatki (wydatki bieżące) 

ZMNIEJSZENIA Kwota 
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 

ZWIĘKSZENIA Kwota 
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.237.480,00 zł 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 3.237.480,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :  
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.764,00 zł 
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.716,00 zł 
2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  3.174.000,00 zł 

§ 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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