
UCHWAŁA NR 65/IX/2019
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz.869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy

- zwiększa się plan w następujących działach i paragrafach łącznie o kwotę 250.355,24 zł:

Dz. § Wyszczególnienie Zwiększenia
Dochody bieżące

750 Administracja publiczna 120.000,00 zł
2057 Dotacje celowe 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.

120.000,00 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

3.931,00 zł

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400,00 zł
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3.531,00 zł

758 Różne rozliczenia 120.994,00 zł
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.500,00 zł

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 119.494,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.090,24 zł
0970 Wpływy z różnych dochodów 995,12 zł
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

1.095,12 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.340,00 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów 3.340,00 zł

RAZEM: 250.355,24 zł

2) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy

a) zwiększa się plan w następujących działach i rozdziałach łącznie o kwotę 250.355,24 zł:

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia

Wydatki bieżące

710 Działalność usługowa 3.000,00 zł
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71015 Nadzór budowlany 3.000,00 zł

- dotacje 3.000,00 zł

750 Administracja publiczna 122.261,00 zł

75022 Rady gmin 1.000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 zł

75023 Urzędy gmin 121.261,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.532,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64.729,00 zł

801 Oświata i wychowanie 119.494,00 zł
80101 Szkoły podstawowe 98.494,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.494,00 zł

80104 Przedszkola 21.000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.000,00 zł

855 Rodzina 170,00 zł
85508 Rodziny zastępcze 170,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 170,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.090,24 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2.090,24 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.090,24 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.340,00 zł
92116 Biblioteki 3.340,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.340,00 zł

Razem: 250.355,24 zł

b) dokonuje się następujących przeniesień  planu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej łącznie o kwotę  159.858,27 zł:

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia

Wydatki bieżące
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.847,27 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 1.847,27 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.847,27 zł

851 Ochrona zdrowia 1.072,00 zł
85153 Zwalczanie narkomani 1.072,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.072,00 zł
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921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 139,00 zł
92195 Pozostała działalność 139,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139,00 zł

Wydatki majątkowe
600 Transport i łączność 156.800,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne 156.800,00 zł
- inwestycje 156.800,00 zł

Razem: 159.858,27 zł

Dz. Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia

Wydatki bieżące
700 Gospodarka mieszkaniowa 139,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139,00 zł

851 Ochrona zdrowia 1.072,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.072,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.072,00 zł

926 Kultura fizyczna 1.847,27 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.847,27 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.847,27 zł

Wydatki majątkowe
600 Transport i łączność 105.200,00 zł

60017 Drogi wewnętrzne 105.200,00 zł
- inwestycje 105.200,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51.600,00 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne 51.600,00 zł

- dotacje 51.600,00 zł
Razem: 159.858,27 zł

3) w załączniku Nr 7 – Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w 2019 r.  –  zmniejsza się plan dotacji 
o kwotę 179.287,12 zł,  zwiększa się plan dotacji o kwotę 233.887,12 zł, 

Lp. Dział Rozdział § Przeznaczenie Kwota w zł

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   
ZMNIEJSZENIE 179.287,12

1. 600 60014 6620 1.Dotacja dla Powiatu Oleskiego na 
przebudowy dróg powiatowych 179.287,12

ZWIĘKSZENIE 182.287,12
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1. 600 60014 6620 1.Dotacja dla Powiatu Oleskiego na budowę 
drogi rowerowej w Kościeliskach

179.287,12

2. 710 71015 2710 Nadzór Budowlany 3.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH    

ZWIĘKSZENIE 51.600,00

1. 754 75412 6230 Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego

41.100,00

2. 754 75412 6230 Dofinansowanie zakupu wyposażenia 
jednostki

10.500,00

4) w załączniku nr 8 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2019 – 
wprowadza się zmianę skutkującą z przeniesieniem miedzy działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej na kwotę 336.087,12 zł 

Lp Dział, Rozdział, 
Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

ZMNIEJSZENIA

1 600,60014,6620 Dotacje dla Powiatu Oleskiego na:
- przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy

179.287,12

2 600,60016,6050 1.Budowa drogi gminnej Ligota Oleska – Psurów
2. Budowa drogi gminnej w Kościeliskach

56.800,00

100.000,00
156.800,00

RAZEM: 336.087,12

ZWIĘKSZENIA

1. 600,60014,6620 Dotacje dla Powiatu Oleskiego na:
- budowę drogi rowerowej w Kościeliskach

179.287,12

2. 600,60017,6050 Budowa drogi wewnętrznej w Kościeliskach 105.200,00

3. 754,75412,6230 Dotacja dla OSP Radłów na dofinansowanie: 
- zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego,
- zakupu wyposażenia jednostki 

41.100,00

10.500,00
51.600,00

RAZEM: 336.087,12

5) w załączniku nr 9 – wydatki jednostek pomocniczych gminy – fundusz sołecki na rok 2019 – wprowadza 
się zmianę skutkującą  przeniesieniem planu miedzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na 
kwotę 1.986,27 zł

Lp. Sołectwo Dział Rozdział
Kwota wydatków 

bieżących w zł i gr.
Kwota wydatków 

majątkowych w zł i gr.
ZMNIEJSZENIA

1. Kolonia 
Biskupska

921 92195 139,00

2. Ligota Oleska 754 75412 1.847,27                          - 
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Razem: 1.986,27 0,00

ZWIĘKSZENIA

1. Kolonia 
Biskupska

700 70005 139,00

2. Ligota Oleska 926 92605 1.847,27 -

Razem: 1.986,27 0,00

§ 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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