
UCHWAŁA NR 275/XXXIX/2022 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 28 grudnia 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 2.331.808,57 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 

2.328.109,57 zł 

 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.328.109,57 zł 
    
758  Różne rozliczenia 2.034,00 zł 
 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 
2.034,00 zł 

    
855  Rodzina 1.665,00 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 

165,00 zł 

 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających 
z odrębnych ustaw 

1.500,00 zł 

    
  RAZEM 2.331.808,57 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 1.261.614,23 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Dochody majątkowe  
600  Transport i łączność 1.252.600,00 zł 
 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

 
 

1.252.600,00  zł 
    
750  Administracja publiczna 9.014,23 zł 
 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

 
 

9.014,23 zł 

    
  RAZEM 1.261.614,23  zł 

c) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 9.014,23 zł: 
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Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
750  Administracja publiczna 9.014,23 zł 
 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

9.014,23 zł 

    
  RAZEM 9.014,23 zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 3.699,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Wydatki bieżące  

801  Oświata i wychowanie 2.034,00 zł 

 80101 Szkoły podstawowe 1.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1.000,00 zł 

    
 80104 Przedszkola  1.034,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.034,00 zł 

    
855  Rodzina 1.665,00 zł 
 85503 Karta Dużej Rodziny 165,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165,00 zł 
    
 85504 Wspieranie rodziny 1.500,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 zł 
    
  Razem: 3.699,00 zł 

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

a) zmniejsza się plan w następujących paragrafach łącznie o kwotę 1.075.509,57 zł: 

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł 
 Przychody ogółem   

1) Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 1.075.509,57 zł 
  Razem 1.075.509,57 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 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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