
                                           Uchwała Nr 165/XXX/2009
                                           Rady Gminy Radłów
                                           z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.
         

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr, 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i 
Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy uchwala, co następuje:

        § 1. Uchwala się budżet gminy Radłów  na okres roku kalendarzowego 2010, 
               zwany dalej budżetem.

        § 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości                             10.646.720,00 zł, 
                z tego:
                           1) dochody bieżące w kwocie                                      9.862.732,00 zł;
                           2) dochody majątkowe w kwocie                                   783.988,00 zł
                - zgodnie z załącznikiem  nr 1.

        § 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości                              12.445.640,00 zł,
                z tego:
                           1) wydatki bieżące w kwocie                                      9.194.051,00 zł;
                           2) wydatki majątkowe w kwocie                                3.251.589,00 zł
             - zgodnie z załącznikiem nr 2. 

          § 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.798.920,00 zł, który zostanie
                  sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 

          § 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu
                           1) przychody –                                                        2.240.000,00 zł;
                           2) rozchody –                                                             441.080,00 zł
                - zgodnie z załącznikiem nr 3.

          § 6. 1.  W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  12.715,00 zł.
                 2.  W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości    6.000,00 zł
     z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
     kryzysowego. 



         § 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
    administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
    zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

         § 8. 1.Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań 
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w 
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
zgodnie z załącznikiem nr 6.

      § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
 Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

                         1) przychody                                                  -               12.000,00 zł;
                         2) wydatki                                                      -               14.618,07 zł 
     - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

       § 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom
                należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na łączną
                kwotę         131.262,00 zł
          - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

      § 11. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2010 roku 
            -  zgodnie z załącznikiem Nr 9.

      § 12. Ustala się roczne limity  dla:
1)  zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na 
     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie             300.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    - w kwocie          1.798.920,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów                        441.080,00 zł.

      § 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 
                                                                                                              - 200.000,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 
2011 roku do kwoty                                                                     -    400.000,00 zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku
      deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości                   -     300.000,00 zł;
4)  udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty     -       30.000,00 zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż 
      bank obsługujący budżet gminy.

         



          § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
    
          § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega 
                  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz 
                  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



                                                                            Załącznik Nr 1
do uchwały  Nr  165/XXX/2009
Rady Gminy w Radłowie
z dnia  29 grudnia 2009 r.

DOCHODY                                                                                           10.646.720,00 zł 

I DOCHODY BIEŻĄCE 9.862.732,00

Dział 020 - Leśnictwo 6.050,00
§ 0750 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze 6.050,00

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 

255.000,00

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat 21.000,00
§ 0830 - Wpływy z usług 232.000,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki 2.000,00

Dział 700Gospodarka mieszkaniowa 73.300,00
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości
800,00

§ 0750 -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  umów o 
podobnym charakterze

72.000,00

§ 0920 -Pozostałe odsetki 500,00

Dział 750 -Administracja publiczna 63.998,00
§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów 5.828,00
§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  42.140,00

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

16.030,00

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 753,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  753,00

Dział 752 -Obrona narodowa 500,00
§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  500,00



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00
§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  1.000,00

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

1.817.249,00

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 513.649,00
§ 0020 -Podatek dochodowy od osób prawnych 2.000,00
§ 0310 -Podatek od nieruchomości 746.500,00
§ 0320 -Podatek rolny 380.300,00
§ 0330 - Podatek leśny 93.000,00
§ 0340 - Podatek od środków transportowych 27.700,00
§ 0350 -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych 

w formie karty podatkowej 7.400,00
§ 0360 -Podatek od spadków i darowizn 5.000,00
§ 0410 -Wpływy z opłaty skarbowej 11.500,00
§ 0430 -Wpływy z opłaty targowej 200,00

      § 0500 -  Podatek od czynności cywilnoprawnych 25.000,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 1.000,00
§ 0910 -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00

Dział 758 -Różne rozliczenia 6.123.582,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.123.582,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie  335.800,00
§ 0830 - Wpływy z usług 29.600,00
§ 2008 -Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 

Rolnej 
260.270,00

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej

45.930,00

Dział 851 -Ochrona zdrowia 70.000,-
§ 0480 -Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż alkoholu 70.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.060.000,00
§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

891.000,00

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

168.000,00

          § 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

1.000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.500,00
§ 0830 -Wpływy z usług 54.000,00
§ 0920 -Pozostałe odsetki         1.500,00



II DOCHODY MAJĄTKOWE    783.988,00

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa      10.000,00
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości       10.000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie  500.000,00
§ 6260- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych     500.000,00

Dział 926- Kultura fizyczna i sport     273.988,00
§ 6208 - Dotacje rozwojowe 273.988,00





Załącznik nr 2
Do uchwały Nr  165/XXX/2009
Rady Gminy w Radłowie
z dnia 29 grudnia 2009 r. 

Wydatki budżetu Gminy na 2010 r.  – 12.445.640  zł

Wydatki bieżące 

Dzia
ł

Rozdział Nazwa Plan wydatków 
na 2010

Z tego:
Wydatki 
jednostek 

budżetowych 

W tym:
Wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane 

Wydatki związane z 
realizacją ich 

statutowych zadań 

Dotacje na 
zadania 
bieżące

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych

Wydatki na 
programy 

finansowane 
ze środków 

UE

Wydatki na 
obsługę długu

010 Rolnictwo i łowiectwo 27.700,00 20.000,00 20.000,00 7.700,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
01030 Izby rolnicze 7.700,00 7.700,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę 163.250,00 163.250,00 3.750,00 159.500,00

40002 Dostarczanie wody 163.250,00 163.250,00 3750,00 159.500,00
600 Transport i łączność 198.550,00 198.550,00 8.550,00 190.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 178.550,00 178.550,00 8.550,00 170.000,00
60017 Drogi wewnętrzne 20.00,00 20.000,00 20.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 113.800,00 113.800,00 10.600,00 103.200,00
70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 113.800,00 113.800,00 10.600,00 103.200,00
710 Działalność usługowa 10.000,00 10.000,00 10.000,00

71095 Pozostała działalność 10.000,00 10.000,00 10.000,00
750 Administracja publiczna 1.927.100,00 1.820.100,00 1.354.940,00 465.160,00 34.600,00 49.500,00 22.900,00

75011 Urzędy wojewódzkie 42.140,00 42.140,00 42.140,00
75020 Starostwa powiatowe 2.600,00 2.600,00
75022 Rady Gmin 43.500,00 3.500,00 3.500,00 40.000,00
75023 Urzędy gmin 1.648.330,00 1.643.330,00 1.312.800,00 330.530,00 5.000,00
75075 Promocja jednostek samorządu 90.000,00 90.000,00 90.000,00



terytorialnego
75095 Pozostała działalność 100.530,00 41.130,00 41.130,00 32.000,00 4.500,00 22.900,00

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa

753,00 753,00 753,00

75101 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa

753,00 753,00 753,00

752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00

754 Bezpieczeństwo  publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

128.100,00 116.100,00 34.100,00 82.000,00 12.000,00

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 127.100,00 115.100,00 34.100,00 81.000,00 12.000,00
75414 Obrona cywilna 1.000,00 1.000,00 1.000,00

756 Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 31.000,00 31.000,00 30.000,00 1.000,00

75647 Pobór podatków, opłat i 
niepodatkowych należności 
budżetowych 31.000,00 31.000,00 30.000,00 1.000,00

757 Obsługa długu publicznego 100.000,00 100.000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych 

kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 100.000,00 100.000,00

758 Różne rozliczenia 18.715,00 18.715,00 18.715,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 18.715,00 18.715,00 18.715,00

801 Oświata i wychowanie 4.373.055,00 3.883.893,00 3.184.695,00 699.198,00 5.962,00 175.000,00 308.200,00
80101 Szkoły podstawowe 1.999.354,00 1.751.014,00 1.516.700,00 234.314,00 81.000,00 167.340,00
80104 Przedszkola 889.536,00 762.996,00 621.990,00 141.006,00 28.000,00 98.540,00
80110 Gimnazja 1.197.659,00 1.089.339,00 976.500,00 112.839,00 66.000,00 42.320,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 244.505,00 244.505,00 69.505,00 175.000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 19.873,00 13.911,00 13.911,00 5.962,00
80195 Pozostała działalność 22.128,00 22.128,00 22.128,00

851 Ochrona zdrowia 70.000,00 64.000,00 16.100,00 47.900,00 5.000,00 1.000,00



85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00 59.000,00 15.100,00 43.900,00 5.000,00 1.000,00

852 Pomoc społeczna 1.378.778,00 305.978,00 227.908,00 78.070,00 42.000,00 1.030.800,00
85202 Domy pomocy społecznej 35.000,00 35.000,00 35.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 

alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 890.000,00 26.700,00 26.208,00 492,00 863.300,00

85213 Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre  świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne  5.000,00 5.000,00 5.000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 116.000,00 116.000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 14.000,00 14.000,00
85216 Zasiłki stałe 37.000,00 37.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 218.678,00 218.178,00 180.600,00 37.578,00 500,00
85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.100,00 21.100,00 21.100,00
85295 Pozostała działalność 42.000,00 42.000,00

900 Gospodarka  komunalna  i 
ochrona środowiska 271.740,00 271.740,00 31.040,00 240.700,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 153.200,00 153.200,00 153.200,00
90095 Pozostała działalność 118.540,00 118.540,00 31.040,00 87.500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

345.010,00 343.510,00 239.290,50 104.219,50 1.500,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby

150.343,00 150.193,00 104.290,50 45.902,50 150,00

92116 Biblioteki 194.667,00 193.317,00 135.000,00 58.317,00 1.350,00
926 Kultura fizyczna i sport 36.000,00 36.000,00

92605 Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 36.000,00 36.000,00

Razem 9.194.051,00 7.361.889,00 5.151.726,50 2.210.162,50 131.262,00 1.269.800,00 331.100,00 100.000,00



Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków 
majątkowych na 2010 r.

W tym

inwestycje i zakupy 
inwestycyjne

Z tego
Programy UE

600 Transport i łączność 20.000,00 20.000,00
60016 Drogi publiczne gminne 20.000,00 20.000,00

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 150.000,00 150.000,00

70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

150.000,00 150.000,00

801 Oświata i wychowanie 2.550.000,00 2.550.000,00
80110 Gimnazja 2.550.000,00 2.550.000,00

900 Gospodarka  komunalna  i 
ochrona środowiska

78.900,00 78.900,00

90015 Oświetlenie  ulic,  placów  i 
dróg

78.900,00 78.900,00

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

7.000,00 7.000,00

92116 Biblioteki 7.000,00 7.000,00
926 Kultura fizyczna i sport 445.689,00 445.689,00 273.988,00

92695 Pozostała działalność 445.689,00 445.689,00 273.988,00
Razem 3.251.589,00 3.251.589,00 273.988,00





Załącznik nr 3
Do uchwały Nr  165/XXX/2009
Rady Gminy w Radłowie
z dnia  29 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych
Przychody ogółem 2.240.000,00

1) Przychody z zaciągniętych 
pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym

§ 952 2.240.000,00

Rozchody ogółem 441.080,00
1) Spłata  otrzymanych kredytów § 992 350.000,00
2) Spłata otrzymanych  pożyczek § 992 91.080,00



Załącznik nr 4
Do uchwały Nr  165/XXX/2009
Rady Gminy w Radłowie 
z dnia  29 grudnia 2009 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. – 935.393,00 zł

Dział Rozdział § Nazwa
750 Administracja publiczna 42.140,00

75011 Urzędy wojewódzkie 42.140,00
2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizacje  zadań 

bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42.140,00
751 Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 753,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa 753,00
2010 Dot. celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 753,00

752 Obrona narodowa 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00

2010 Dot. celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00
75414 Obrona cywilna 1.000,00

2010 Dot. Celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych 
gminom 1.000,00

852 Pomoc społeczna 891.000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
890.000,00

2010 Dot. celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 890.000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 1.000,00

2010 Dot. celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 1.000,00

Razem 935.393,00





Załącznik nr 5
Do uchwały  165/XXX/2009
Rady Gminy w Radłowie 
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
w 2010r.  -935.393,00 zł

Dział Rozdział § Nazwa Plan 
wydatków 
na 2010 r. 

Z tego:
Wydatki 
jednostek 
budżetowy

ch

W tym:
Wynagrodzeni
a i składki od 

nich naliczane 

Wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań 

Świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych

750 Administracja publiczna 42.140,00 42.140,00 42.140,00
75011 Urzędy wojewódzkie 42.140,00 42.140,00 42.140,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.420,00 32.420,00 32.420,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.636,00 3.636,00 3.636,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.225,00 5.225,00 5.225,00
4120 Składki na fundusz pracy 859,00 859,00 859,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa

753,00 753,00 753,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

753,00 753,00 753,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 627,00 627,00 627,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 110,00 110,00
4120 Składki na fundusz pracy 16,00 16,00 16,00

752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00
75212 500,00 500,00 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 500,00



754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
75414 Obrona cywilna 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00

852 Pomoc społeczna 891.000,00 27.700,00 26.208,00 1.492,00 863.300,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

890.000,00 26.700,00 26.208,00 492,00 863.300,00

3110 Świadczenia społeczne 863.300,00 863.300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.280,00 17.280,00 17.280,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.278,00 1.278,00 1.278,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.200,00 6.200,00 6.200,00
4120 Składki na fundusz pracy 450,00 450,00 450,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 492,00 492,00 492,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  1.000,00 1.000,00 1.000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.000,00 1.000,00 1.000,00





Załącznik nr 6
Do uchwały Nr  165/XXX/2009
Rady Gminy w Radłowie 
z dnia 29 grudnia 2009 r.

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota w zł 
851 Ochrona zdrowia 70.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,00
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na 

sprzedaż alkoholu
70.000,00

II. Wydatki na  realizację zadań określonych w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota w zł 
851 Ochrona zdrowia 70.000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65.000,00

2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek sektora finansów publicznych 5.000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.400,00
4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 
500,00



Załącznik nr 7
Do uchwały Nr  165/XXX/2009
Rady Gminy w Radłowie 
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i gospodarki Wodnej

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r.
w złotych

I. Stan środków obrotowych na początek roku 2.618,07

II. Przychody 12.000,00

1. § 069 Wpływy z różnych opłat 12.000,00

III. Wydatki 14.618,07
1. Wydatki bieżące 14.618,07

§ 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.618,07

2. Wydatki majątkowe 0

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 0



                                                                             Załącznik Nr 8
                                                                          do uchwały Nr 165/XXX/2009

                                                                                    Rady Gminy w Radłowie
                                                                          z dnia  29 grudnia 2009 r.

Plan dotacji  udzielanych z budżetu  w 2010  r. – 131.262,00 zł

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota 
dotacji

1. 010 01030 2850 Izba Rolnicza w Opolu 7.700,00
2. 750

750

75020

75095

2320

2820

Powiat Olesno

a)Powiatowe Centrum 
Informacji Europejskiej i 
Gospodarczej,
b)Warsztaty Terapii 
Zajęciowej  
c) Środowiskowy Dom 
Samopomocy                 
Stowarzyszenia Odnowy Wsi 
– podmioty wyłonione
   w drodze konkursu 

2.600,00
z tego:

930,00
          830,

00

840,00
32.000,00

3. 801 80146 2320 Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w 
Kluczborku
 

5.962,00

4. 851 85154 2800 Poradnia Odwykowa w 
Oleśnie 5.000,00

5. 852 85295 2830 Stacja Caritas w Gorzowie 
Śląskim

42.000,00

6. 926 92605 2820 Ludowe Zespoły Sportowe 36.000,00



                                                                   Załącznik Nr 9
                                                                    do uchwały Nr  165/XXX/2009

                                                                                 Rady Gminy w Radłowie
                                                                  z dnia  29 grudnia 2009 r.

Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2010

Lp. Dział, Rozdział, 
Paragraf

Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

1. 600,60016,6050 Projekt na budowę drogi gminnej w Kościeliskach 
  

20.000,00

2. 700,70005,6060 Zakup nieruchomości zabudowanej w Radłowie 150.000,00

3.    801,80110,6050  Rozbudowa budynku Gimnazjum w Radłowie 2.550.000,00

4. 900, 90015, 6050 1) Modernizacja oświetlenia licznego
– należna zapłata w 2010 r.
2) Budowa nowych punktów świetlnych 

78.900,00
68.900,00
10.000,00

5. 921, 92116,6060 Zakup zestawów komputerowych 7.000,00

6. 926,92695,

6058
6059

Rozbudowa i modernizacja centrum rekreacyjno-
turystyczno- sportowego w Ligocie Oleskiej 

445.689,00

273.988,00
171.701,00

RAZEM 3.251.589,00
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