
UCHWAŁA NR XLVII/525/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 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 i 1834) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) Rada Miejska w Gogolinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLV/493/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Gogolin, wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 41 050 zł 
w tym: 
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 41 050 zł 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 41 050 zł 
Dochody bieżące w kwocie 41 050 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 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 650 zł 
§ 2059 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 w kwocie 2 400 zł; 
 
2) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 155 050 zł 
w tym: 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 100 000 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 100 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 56 320 zł 
w tym: 
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych 
z innych źródeł w kwocie 56 320 zł 
Dochody majątkowe w kwocie 43 680 zł 
w tym: 
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 
w kwocie 43 680 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 14 000 zł 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 14 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 14 000 zł 
w tym: 
§ 083 Wpływy z usług w kwocie 14 000 zł 
 
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 41 050 zł 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 41 050 zł 
Dochody bieżące w kwocie 41 050 zł 
w tym: 
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 
w kwocie 38 650 zł 
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§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 
w kwocie 2 400 zł; 
 
3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 655 647 zł 
w tym: 
Dział 600 Transport i łączność  w kwocie 128 900 zł 
w tym: 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne gminy w kwocie 105 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 105 000 zł 
 
Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w kwocie 23 900 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 23 900 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 330 000 zł 
w tym: 
Rozdział 70005 Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w kwocie 30 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000 zł 
 
Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 300 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 250 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 250 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 100 000 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 100 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 56 320 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 56 320 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 43 680 zł 
 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30 000 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne  obronne w kwocie 30 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 597 zł 
Rozdział 80195 Przedszkola w kwocie 18 597 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 18 597 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 597 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 28 150 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 28 150 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 28 150 zł 
 
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 20 000 zł 
Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł; 
 
4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 18 597 zł 
w tym: 
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Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 18 588 zł 
w tym: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 11 004 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 11 004 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 004 zł 
 
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 160 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 2 160 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 160 zł 
 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 2 394 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 2 394 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 394 zł 
 
Rozdział 80107 Świetlice szkolne w kwocie 873 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 873 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 873 zł 
 
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 1 342 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 1 342 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 342 zł 
 
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego w kwocie 54 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 54 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 zł 
 
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 319 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 319 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 319 zł 
 
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 442 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 442 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 442 zł 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9 zł 
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 9 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 9 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 zł; 
 
5) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 523 050 zł 
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 523 050 zł; 
 
6) załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
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§ 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 Nr XLVII/525/2022 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Przychody i rozchody budżetu w 2022  r. 
    

Lp. Treść Klasyfikacja 
§ Kwota 

1. 2 3 4 
Przychody ogółem:  8 864 598,77 

    

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 85 233,00 

2. Wolne  środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 8 779 365,77 

Rozchody ogółem:  2 399 900 

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 2 399 900 
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