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z dnia  14 września 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 i 1535) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/331/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Gogolin na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 65 000 zł 
w tym: 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 65 000 zł  
Rozdział 75615 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 65 000 zł  
Dochody bieżące w kwocie 65 000 zł 
w tym: 
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 65 000 zł; 
 
2) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 966 687 zł 
w tym: 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 72 043,90 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 72 043,90 zł 
Dochody majątkowe w kwocie 72 043,90 zł 
w tym: 
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 
2 043,90 zł 
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości w kwocie 70 000 zł 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 65 000 zł  
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 65 000 zł  
Dochody bieżące w kwocie 65 000 zł 
w tym: 
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 65 000 zł 
 
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 69 412,10 zł 
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 69 412,10 zł 
Dochody bieżące w kwocie 45 449 zł 
w tym: 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 449 zł 
Dochody majątkowe w kwocie 23 963,10 zł 
w tym: 
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 963,10 zł 
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Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 000 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 11 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 11 000 zł 
w tym: 
§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 11 000 zł 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 26 687 zł  
w tym: 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 17 483 zł 
Dochody bieżące w kwocie 17 483 zł 
w tym: 
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie  hurtowym 
w kwocie 17 483 zł 
 
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 9 204 zł 
Dochody bieżące w kwocie 9 204 zł 
w tym: 
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 204 zł 
 
Dział 855 Rodzina w kwocie 7 000 zł 
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 7 000 zł 
w tym: 
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 715 544 zł 
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 715 544 zł 
Dochody bieżące w kwocie 7 501 zł 
w tym: 
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 
o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 501 zł 
Dochody majątkowe w kwocie 708 043 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 terytorialnegow kwocie 708 043 zł; 
 
3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 114 687 zł 
w tym: 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 70 000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 70 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 70 000 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 11 000 zł  
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 11 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 11 000 zł 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 26 687 zł  
w tym: 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 17 483 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 17 483 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 17 483 zł 
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Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 9 204 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 9 204 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 204 zł 
 
Dział 855 Rodzina w kwocie 7 000 zł 
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 7 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 000 zł; 
 
4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 356 000 zł 
w tym: 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 100 000 zł  
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100 000 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 203 000  zł 
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 203 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 203 000  zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 203 000 zł 
 
Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000 zł 
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 3 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50 000 zł 
w tym: 
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 18 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 18 000 zł 
 
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 32 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 32 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 000 zł; 
 
5) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 363 000 zł 
w tym: 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 72 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 72 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80 000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 80 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 80 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 80 000 zł 
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Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 20 000 zł  
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000 zł 
 
Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000 zł 
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 3 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 88 000 zł 
w tym: 
Rozdział 90005 Ochrona powietrza  atmosferycznego i klimatu w kwocie 50 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł 
 
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 18 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 18 000 zł 
 
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 100 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 100 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł 
w tym: 
Dotacje na zadania bieżące w kwocie 100 000 zł; 
 
6) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 54 130 zł 
w tym: 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 54 130 zł 
w tym: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 24 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 24 000 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 500 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 500 zł 
 
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 4 500 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 4 500 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 500 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 000 zł 
 
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 13 300 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 13 300 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 300 zł 
 
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego w kwocie 3 930 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 3 930 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 930 zł 
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Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 8 400 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 8 400 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 700 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 700 zł; 
 
7) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 54 130 zł 
w tym: 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50 200 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 50 200 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 200 zł 
w tym: 
Dotacje na zadania bieżące w kwocie 200 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 930 zł 
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 3 930 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 3 930  zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 930 zł; 
 
8) zmniejsza się budżet po stronie przychodów w kwocie 3 000 000 zł 
w tym: 
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000 zł; 
 
9) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 2 220 000 zł 
w tym: 
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w kwocie 2 220 000 zł. 
 
10) załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Gogolina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2021 r. 

Przychody i rozchody budżetu w 2021  r. 

Lp. Treść Klasyfikacja 
§ Kwota 

1. 2 3 4 
Przychody ogółem:  10 505 539 

    

1. 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego 
z niewykorzystanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu i określonymi w odrębnych 
ustawach  

§ 905 137 902,34  

2. Wolne  środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy § 950 10 376 636,66 

Rozchody ogółem:  2 454 000 

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 2 454 000 
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UZASADNIENIE 

1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów    w kwocie 65 000 zł 
w tym: 

Dział 756 rozdział  75615  §  0020    w kwocie 65 000 zł 
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 

 
2) zwiększa się budżet po stronie dochodów    w kwocie        966 687 zł 

w tym: 
Dział 700 rozdział  70005  §  0760    w kwocie      2 043,90  zł 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
 
Dział 700 rozdział  70005  §  0770    w kwocie 70 000 zł 
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości  
 
Dział 756 rozdział  75621  §  0020    w kwocie 65 000 zł 
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 
 
Dział 758 rozdział  75814  §  2030    w kwocie     45 449,00 zł 
Dział 758 rozdział  75814  §  6330    w kwocie     23 963,10 zł 
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. Pismo  
nr FB.I.3111.1.36.2021.AS z dnia 16.08.2021 r. Wojewody Opolskiego. 
 
Dział 801 rozdział  80101 §  0830    w kwocie 11 000 zł 
Wpływy z usług - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie 
 
Dział 851 rozdział  85154  §  0270    w kwocie 17 483 zł 
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie  hurtowym 
 
Dział 851 rozdział  85195  §  2180    w kwocie 9 204 zł 
Realizacja zadania” Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja 
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacja o szczepieniach przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2” 
 
Dział 855 rozdział  85502  §  2360    w kwocie 7 000 zł 
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
 
Dział 900 rozdział  90008  §  2057    w kwocie   7 501 zł 
Dział 900 rozdział  90008  §  6257    w kwocie        708 043 zł 
Projekt „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej  
 
3) zwiększa się budżet po stronie wydatków    w kwocie        114 687 zł 

w tym: 
Dział 700 rozdział  70005 wydatki majątkowe   w kwocie 70 000 zł 
Zakup gruntów, lokali, koszty notarialne i opłaty  sądowe, przejęcie z mocy prawa 

 
Dział 801 rozdział  80101  wydatki majątkowe   w kwocie 11 000 zł 
Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym - Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Gogolinie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6F4AC99C-6054-4CD7-82C1-2908812A6686. Projekt Strona 1



 
Dział 851 rozdział  85154  wydatki bieżące   w kwocie 17 483 zł 
Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 
 
Dział 851 rozdział  85195  wydatki bieżące   w kwocie   9 204 zł 
Realizacja zadania” Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja 
telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacja o szczepieniach przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2” 
 
Dział 855 rozdział  85502  wydatki bieżące   w kwocie   7 000 zł 
Zwrot dotacji oraz zwroty płatności 
 
4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków    w kwocie         356 000 zł 

w tym: 
Dział 750 rozdział  75085  wydatki bieżące   w kwocie         100 000 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie 
 
Dział 852 rozdział  85202  wydatki bieżące   w kwocie         203 000 zł 
Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Gogolin – Centrum Usług 
Społecznych w Gogolinie 
 
Dział 855 rozdział  85501 wydatki bieżące   w kwocie   3 000 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
 
Dział 900 rozdział  90008  wydatki majątkowy   w kwocie 18 000 zł 
Projekt „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej  
 
Dział 900 rozdział  90095  wydatki bieżące   w kwocie 32 000 zł 
Remonty przystanków autobusowych i innych obiektów użyteczności publicznej 
 
5) zwiększa się budżet po stronie wydatków     w kwocie       363 000 zł 

w tym: 
Dział 600 rozdział  60016  wydatki bieżące   w kwocie 12 000 zł 
Oznakowanie poziome i pionowe 
 
Dział 600 rozdział  60016  wydatki majątkowe   w kwocie 60 000 zł 
Skwer przy stacji w Gogolinie 
 
Dział 700 rozdział  70005 wydatki bieżące   w kwocie 80 000 zł 
Rozbiórka budynku w Górażdżach 
 
Dział 750 rozdział  75075 wydatki bieżące   w kwocie 20 000 zł 
Kontakty zagraniczne i promocja Gminy 

 
Dział 855 rozdział  85501 wydatki bieżące   w kwocie   3 000 zł 
Zakup materiału w wyposażenia 
 
Dział 900 rozdział  90005  wydatki majątkowe   w kwocie 50 000 zł 
Dotacja do dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska 
 
Dział 900 rozdział  90008  wydatki majątkowy   w kwocie 18 000 zł 
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Projekt „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej (zakup 
licencji) 
 
Dział 900 rozdział  90095  wydatki majątkowe   w kwocie 20 000 zł 
Przebudowa przepustu drogowego w ul. Kolejowej w Gogolinie 
 
Dział 921 rozdział  92109 wydatki bieżące   w kwocie        100 000 zł 
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie 
 
6) zmniejsza się budżet po stronie wydatków    w kwocie 54 130 zł 

w tym: 
Dział 801 rozdział  80101  wydatki bieżące   w kwocie 24 000 zł 
Dział 801 rozdział  80103  wydatki bieżące   w kwocie   4 500 zł 
Dział 801 rozdział  80148  wydatki bieżące   w kwocie 13 300 zł 
Zmniejszenie planu wydatków Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl. 
 
Dział 801 rozdział  80149  wydatki bieżące   w kwocie   3 930 zł 
Zmniejszenie planu wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Gogolinie 
 
Dział 801 rozdział  80195  wydatki bieżące   w kwocie   8 200 zł 
Zmniejszenie planu wydatków Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl. 
 
Dział 801 rozdział  80195  wydatki bieżące   w kwocie      200 zł 
Zmniejszenie planu wydatków - Urząd Miejski w Gogolinie 
 
7) zwiększa się budżet po stronie wydatków    w kwocie 54 130 zł 

w tym: 
Dział 801 rozdział  80101 wydatki bieżące   w kwocie      200 zł 
Dotacja dla Gminy Krapkowice na organizację nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie  
w Krapkowicach dala ucznia szkoły podstawowej z terenu gminy Gogolin - Urząd Miejski  
w Gogolinie 
 
Dział 801 rozdział  80101  wydatki majątkowe   w kwocie 50 000 zł 
Wykonanie i montaż klimatyzacji w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śl. 
 
Dział 854 rozdział  85404  wydatki bieżący   w kwocie   3 930 zł 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Gogolinie 
 
8) zmniejsza się budżet po stronie przychodów   w kwocie     3 000 000 zł 

w tym: 
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000 zł 
 
9) zwiększa się budżet po stronie przychodów   w kwocie     2 220 000 zł 

w tym: 
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6  w kwocie     2 220 000 zł. 
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