
UCHWAŁA NR XXIV/255/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/171/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin 
na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 28 420 zł 
w tym: 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 420 zł 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 13 420 zł 
Dochody bieżące w kwocie 13 420 zł 
w tym: 
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 420 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 15 000 zł 
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 15 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 15 000 zł 
w tym: 
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000 zł; 
 
2) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 1 487 500 zł 
w tym: 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie  1 038 677 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 038 677 zł 
Dochody majątkowe w kwocie 1 038 677 zł 
w tym: 
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 038 677 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 448 823 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 448 823 zł 
Dochody majątkowe w kwocie 448 823 zł 
w tym: 
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania  wieczystego 
nieruchomości w kwocie 448 823 zł; 
 
3) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 1 682 800 zł 
w tym: 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 660 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 660 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 1 660 000 zł 
 
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 800 zł 
w tym: 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 3 200 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 3 200 zł 
w tym: 
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Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 200 zł 
 
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 19 600 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 19 600 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 600 zł; 
 
4) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 223 720 zł 
w tym: 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 19 600 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 19 600 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 19 600 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 600 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 420 zł 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 13 420 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 13 420 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 420 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 15 000 zł 
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 15 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 175 700 zł 
w tym: 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 3 200 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 3 200 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 200 zł 
 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 172 500 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 172 500 zł. 

§ 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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