
Projekt 
 
z dnia  21 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) 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 z 2022 r. poz. 583) 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 
na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 417 464 zł 
w tym: 
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 417 464 zł 
Rozdział 75801 Część oświatowa  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 
417 464 zł 
Dochody bieżące w kwocie 417 464 zł 
w tym: 
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 417 464 zł 
 
2) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 385 655 zł 
w tym: 
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 336 321 zł 
w tym: 
Rozdział 75801 Część oświatowa  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 
36 821 zł 
Dochody bieżące w kwocie 36 821 zł 
w tym: 
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 36 821 zł 
 
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 299 500 zł 
Dochody bieżące w kwocie 299 500 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 
299 500 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 34 000 zł 
Rozdział 75479 Pomoc zagraniczna w kwocie 34 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 34 000 zł 
w tym: 
§ 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 34 000 zł 
 
 
 
 
 

Id: C9857EE6-CE0E-444E-9D1E-E32643A40540. Projekt Strona 1



 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 334 zł 
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  w kwocie 334 zł 
§ 2009 Dotacja celowa w ramach  programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 334 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000 zł 
Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 5 000 zł 
w tym: 
§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 5 000 zł 
 
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 10 000 zł 
w tym: 
§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 10 000 zł; 
 
3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 2 815 857,02 zł 
w tym: 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 60 000 zł 
Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 60 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 60 000 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność  w kwocie 280 000 zł 
w tym: 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne gminy w kwocie 200 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł 
 
Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 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 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 262 000 zł 
w tym: 
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 275 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 275 000 zł 
 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 930 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 50 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 880 000 zł 
 
Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 57 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 57 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 57 000 zł 
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Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 179 900 zł 
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 900 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 179 900 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 179 900 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 34 000 zł 
Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 34 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 34 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 000 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 336 321 zł 
w tym: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 36 821 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 36 821 zł 
w tym: 
Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 373 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 448 zł 
 
Rozdział 80195 Przedszkola w kwocie 299 500 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 299 500 zł 
w tym: 
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej 
z realizacją zadań j.s.t.  w kwocie 299 500 zł 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 163 636,02 zł 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 163 636,02 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 163 636,02 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 000 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 152 636,02 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000 zł 
Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 5 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000 zł 
 
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 495 000 zł 
w tym: 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 360 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 360 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 360 000 zł 
 
Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 135 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 110 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 110 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 25 000 zł; 
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4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 8 828 100 zł 
w tym: 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5 003 000 zł 
w tym: 
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 5 000 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 5 000 000 zł 
 
Rozdział 01095 Pozostała działalność 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 600 Transport i łączność  w kwocie 3 690 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne gminy w kwocie 3 690 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 3 690 000 zł 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 100 000 zł 
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 31 000 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 31 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 31 000 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 100 zł 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 4 100 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 4 100 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 100 zł; 
 
5) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 8 825 100 zł 
w tym: 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5 000 000 zł 
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 5 000 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 5 000 000 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność  w kwocie 3 690 000 zł 
Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 690 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 3 690 000 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 100 zł 
Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 3 100 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 3 100 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 100 zł 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 31 000 zł 
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 31 000 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 000 zł 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 100 000 zł 
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł 
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 000 zł 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 1 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000 zł; 
 
6) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 1 893 886,02 zł 
w tym: 
§ 905 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 w kwocie 163 636,02 zł 
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 730 250 zł; 
 
7) zmniejsza się budżet po stronie rozchodów w kwocie 950 780 zł 
w tym: 
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 950 780 zł; 
 
8) załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 Ray Miejskiej 
w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2022 r. 

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. 

Lp. Treść Klasyfikacja 
§ Kwota 

1 2 3 4 
Przychody ogółem:  10 758 484,79 

    

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  

§ 905 248 869,02 

2. Wolne  środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 10 509 615,77 

Rozchody ogółem:  1 449 120 

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 1 449 120 
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UZASADNIENIE 

 

 

1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów     w kwocie        417 464 zł 
w tym: 
Dział 758 rozdział  75801 §  2920    w kwocie        417 464 zł 
Zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. Pismo nr ST3.4750.1.2022 z dnia 
16 lutego 2022 r. Ministra Finansów 
 
2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów   w kwocie       385 655 zł 

w tym: 
Dział 758 rozdział  75801 §  2920    w kwocie        36 821 zł 
Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w zakresie  zorganizowania 
dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pismo nr 
ST3.4750.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. Ministra Finansów 
 
Dział 758 rozdział  75814 §  2707    w kwocie      299 500 zł 
Umowa o powierzeniu grantu nr 2805/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za 
zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” 
 
Dział 754 rozdział  75479  §  0960    w kwocie 34 000 zł 
Darowizny pieniężne na zakup sprzętu i środków medycznych dla szpitala na Ukrainie 
 
Dział 900 rozdział  90005  §  2009    w kwocie      334 zł 
Dotacja celowa w ramach  programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 
 
Dział 926 rozdział  92195  §  2330    w kwocie   5 000 zł 
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 
Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich 
 
Dział 926 rozdział  92695  §  2330    w kwocie 10 000 zł 
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 
Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich 
 
3) zwiększa się budżet po stronie wydatków    w kwocie  2 815 857,02 zł 
w tym: 
Dział 010 rozdział  01095 wydatki bieżące   w kwocie 60 000 zł 
Przygotowanie terenu związane ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy pod przyszły projekt pn. 
„Zagospodarowanie terenu  w centrum Wsi Górażdże – Pumptrack w cieniu historii w zgodzie z 
naturą” 
 
Dział 600 rozdział  60016  wydatki majątkowe   w kwocie        200 000 zł 
Budowa drogi Kamień Śl. Miedziana działka  nr 536, obręb Kamionek 
 
Dział 600 rozdział  60021  wydatki majątkowe   w kwocie 80 000 zł 
Zakup gazu w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie (wzrost cen i kosztów ogrzewania) 
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Dział 700 rozdział  70004 wydatki majątkowe   w kwocie        275 000 zł 
Wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego 
 
Dział 700 rozdział  70005 wydatki bieżące   w kwocie 50 000 zł 
Odprowadzenie podatku VAT  usług czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej w prawo własności w związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie C-604/19 Gminy Wrocław  przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji 
Skarbowej oraz interpretacji ogólnej Nr PT1.8101.2.2021 Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. 
(Dz. Urz. Min. Fin. poz.14) 
 
Dział 700 rozdział  70005 wydatki majątkowe   w kwocie        880 000 zł 
Zakup gruntów , lokali, koszty notarialne i opłaty sadowe, przejęcia z mocy prawa 
 
Dział 700 rozdział  70007 wydatki bieżące   w kwocie 57 000 zł 
Remonty w lokalach mieszkalnych - zasób Gminy Gogolin 
 
Dział 750 rozdział  75085 wydatki bieżące  ` w kwocie        179 900 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie 
 
Dział 754 rozdział  75495 wydatki bieżące   w kwocie 34 000 zł 
Wydatki na materiały, wyposażenie, remonty itp. związane z przygotowaniem pomieszczeń dla 
uchodźców. 
 
Dział 801 rozdział  80101 wydatki bieżące   w kwocie 36 821 zł 
Zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  
 
Dział 801 rozdział  80195 wydatki bieżące   w kwocie       299 500 zł 
Umowa o powierzeniu grantu nr 2805/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za 
zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” 
 
Dział 851 rozdział  85154 wydatki bieżące   w kwocie  163 636,02 zł 
Rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz finansowanych 
wydatków za 2021 r. 
 
Dział 921 rozdział  92195  wydatki bieżące   w kwocie   5 000 zł 
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 
Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Zadanie 
”Kulturalnie i promocyjnie – Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych” 
realizowane w  Sołectwie Dąbrówka 
 
Dział 926 rozdział  92601  wydatki bieżące   w kwocie 360 000zł 
Zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i 
inne– Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie 
 
Dział 926 rozdział  92695  wydatki bieżące   w kwocie   5 000 zł 
Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 
Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Zadanie 
”Nowe miejsce integracji lokalnej społeczności” realizowane w  Sołectwie Odrowąż 
 
Dział 926 rozdział  92695  wydatki bieżące   w kwocie   5 000 zł 
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Dotacja celowa Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 
Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Zadanie 
”Centrum wsi – wizytówką naszej miejscowości” realizowane w  Sołectwie Zakrzów 
 
Dział 926 rozdział  92695  wydatki bieżące   w kwocie      100 000 zł 
Utrzymanie parków na terenie gminy Gogolin 
 
Dział 926 rozdział  92695  wydatki majątkowe   w kwocie 25 000 zł 
Budowa średniej tężni solankowej (projekt) 
 
4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków    w kwocie    8 828 100 zł 
w tym: 
Dział 010 rozdział  01044  wydatki majątkowe   w kwocie    5 000 000 zł 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec (korekta paragrafu) 
 
Dział 010 rozdział  01095  wydatki bieżące   w kwocie   3 000 zł 
Wydatki związane z realizacją inicjatyw wspierających ideę ODNOWA WSI 
 
Dział 600 rozdział  60016  wydatki majątkowe   w kwocie    3 690 000 zł 
Przebudowa ul. Powstańców w Gogolinie (korekta rozdziału) 
 
Dział 851 rozdział  85195  wydatki majątkowe   w kwocie       100 000 zł 
Dotacja dla GOZ w Gogolinie – Przebudowa Centrum Rehabilitacji przy ul. Strzeleckiej 20 w Gogolinie 
 
Dział 852 rozdział  85219 wydatki bieżące   w kwocie 31 000 zł 
Zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem od stycznia 2022 r. etatu pracownika kadr do Centrum 
Usług Wspólnych w Gogolinie 
 
Dział 900 rozdział  90002 wydatki bieżące   w kwocie   3 100 zł 
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
 
Dział 900 rozdział  90002 wydatki bieżące   w kwocie   1 000 zł 
Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 
 
5) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków   w kwocie    8 825 100 zł 

w tym: 
Dział 010 rozdział  01044  wydatki majątkowe   w kwocie    5 000 000 zł 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec (korekta paragrafu) 
 
Dział 600 rozdział  60018  wydatki majątkowe   w kwocie    3 690 000 zł 
Przebudowa ul. Powstańców w Gogolinie (korekta rozdziału) 
 
Dział 700 rozdział  70007 wydatki bieżące   w kwocie   3 100 zł 
Zakup pojemników na odpady popiołu jako wyposażenie lokali w  budynkach  komunalnych i 
socjalnych 
 
Dział 750 rozdział  75085 wydatki bieżące   w kwocie 31 000 zł 
Zwiększenie planu w związku z przeniesieniem od stycznia 2022 r. etatu pracownika kadr do Centrum 
Usług Wspólnych w Gogolinie 
 
Dział 851 rozdział  85195  wydatki majątkowe   w kwocie       100 000 zł 
Dotacja dla GOZ w Gogolinie – Adaptacja pomieszczeń oraz zakup i montaż fotowoltaiki wraz z 
magazynem prądu w Centrum fizykoterapii przy ul. Strzeleckiej 20 w Gogolinie 
 
Dział 900 rozdział  90002 wydatki bieżące   w kwocie   1 000 zł 
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Koszty egzekucyjne komornika skarbowego 
 
6) zwiększa się budżet po stronie przychodów   w kwocie  1 893 886,02 zł 

w tym: 
§ 905 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     w kwocie    163 636,02 zł 

 
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6   w kwocie      1 730 250 zł; 
 

7) zmniejsza się budżet po stronie rozchodów    w kwocie         950 780 zł 
w tym: 
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  w kwocie          950 780 zł. 
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