
UCHWAŁA NR 281/XL/2023 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) 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 nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 65.778,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Dochody bieżące  
758  Różne rozliczenia  19.500,00 zł 
 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących 

19.500,00 zł 

801  Oświata i wychowanie 3.128,00 zł 
 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) 

3.128,00 zł 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.550,00 zł 
 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  

2.550,00 zł 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40.600,00 zł 
 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

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

40.600,00 zł 

    
  RAZEM 65.778,00 zł 

b) zmniejsza się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 6.094,00 zł: 

Dz. § Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Dochody bieżące  
758  Różne rozliczenia  6.094,00 zł 
 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.094,00 zł 
    
  RAZEM 6.094,00 zł 

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy: 

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 59.684,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 

  Wydatki bieżące  

700  Gospodarka mieszkaniowa 6.500,00 zł 
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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.500,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.500,00 zł 

    
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.500,00 zł 

 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 6.500,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.500,00 zł 

    
801  Oświata i wychowanie 11.997,66 zł 

 80104 Przedszkola 3.128,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.128,00 zł 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8.869,66 zł  

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.869,66 zł 

    
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.550,00 zł 

 85395 Pozostała działalność 2.550,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,00 zł 

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł 

    
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.636,34 zł 

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25.636,34 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.242,21 zł 

  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.394,13 zł 

    
926  Kultura fizyczna 6.500,00 zł 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6.500,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.500,00 zł 

    
  Razem: 59.684,00 zł 

b) dokonuje się następujących przeniesień planu wydatków między działami i rozdziałami 
klasyfikacji budżetowej łącznie o kwotę  22.500,00 zł: 

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia 
  Wydatki bieżące  

600  Transport i łączność 10.000,00 zł 
 60017 Drogi wewnętrzne 10.000,00 zł 
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  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł 
    

700  Gospodarka mieszkaniowa 4.500,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.500,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.500,00 zł 
    

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000,00 zł 
 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 8.000,00 zł 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000,00 zł 
    
  Razem: 22.500,00 zł 
    

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia 
  Wydatki bieżące  

700  Gospodarka mieszkaniowa 1.500,00 zł 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.500,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 zł 
    

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500,00 zł 
 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 1.500,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 zł 
    

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000,00 zł 
 92195 Pozostała działalność 8.000,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.000,00 zł 

    
926  Kultura fizyczna 1.500,00 zł 
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.500,00 zł 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 zł 
    
  Razem: 12.500,00 zł 
  Wydatki majątkowe  
600  Transport i łączność 10.000,00 zł 
 60017 Drogi wewnętrzne 10.000,00 zł 
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne  10.000,00 zł 
    
  Razem: 10.000,00 zł 
  RAZEM: 22.500,00 zł 

3) w załączniku Nr 10 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminyRadłów w roku 2023 – 
wprowadza się zmianę skutkującą zwiększeniem o kwotę  10.000,00 zł 

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf 

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł 

  ZWIĘKSZENIA  

1. 600,60017,6050 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliska 10.000,00 

  Razem: 10.000,00  
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4) w załączniku nr 11 – wydatki jednostek pomocniczych gminy – fundusz sołecki  na rok 2023 – 
wprowadza się zmianę skutkującą  przeniesieniem planu miedzy działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej na kwotę 18.000,00 zł 

 
Lp. 

 
Sołectwo 

 
Dział 

 
Rozdział 

Kwota wydatków 
bieżących w zł i gr. 

Kwota wydatków 
majątkowych w zł i gr. 

    ZMNIEJSZENIA  

1. Kościeliska 600 
754 

60017 
75412 

10.000,00 
8.000,00 

- 
- 

   Razem: 18.000,00 0,00 

    ZWIĘKSZENIA  

1. Kościeliska 600 
921 

60017 
92195 

- 
8.000,00 

10.000,00 

Razem: 8.000,00 10.000,00 

5) dodaje się załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki rachunku COVID-19 na 2023 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 281/XL/2023 

Rady Gminy Radłów 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

Załącznik nr 12 – Dochody i wydatki rachunku COVID-19 na 2023 rok 

Dochody (dochody bieżące) 

Dział 853 -   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.550,00 zł 
§ 2180 -   Środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub 

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

2.550,00 zł 

Wydatki (wydatki bieżące) 

Dział  853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.550,00 zł 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność                                                                2.550,00 zł 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :  
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,00 zł 
2)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  2.500,00 zł 
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