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z dnia  24 sierpnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 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 i 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 1 173 391 zł 
w tym: 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 965 000 zł 
Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 965 000 zł 
Dochody majątkowe w kwocie 965 000 zł 
w tym: 
§ 6207 Dotacje celowe 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 6 ustawy, lub ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich,  z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 965 000 zł 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 108 341 zł 
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 108 341 zł 
Dochody bieżące w kwocie 108 341 zł 
w tym: 
§ 2007 Dotacje celowe 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 6 ustawy, lub ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich,  z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 108 341 zł 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 100 050 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 100 050 zł 
Dochody bieżące w kwocie 100 050 zł 
w tym: 
§ 2057 Dotacje celowe 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 84 322,14 zł 
§ 2059 Dotacje celowe 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 6 ustawy, lub ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich,  z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 15 727,86 zł; 
 
2) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 781 341 zł 
w tym: 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 673 000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 673 000 zł 
Dochody majątkowe w kwocie 673 000 zł 
w tym: 
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania  wieczystego 
nieruchomości w kwocie 673 000 zł 
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Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie 108 341 zł 
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 108 341 zł 
Dochody bieżące w kwocie 108 341 zł 
w tym: 
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności  cywilnoprawnych w kwocie 108 341 zł; 
 
3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 392 050 zł 
w tym: 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 292 000 zł 
Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 292 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 292 000 zł 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 100 050 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 100 050 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 100 050 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100 050 zł; 
 
4) zmniejsza się budżet po stronie przychodów w kwocie 146 137 zł 
w tym: 
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 146 137 zł; 
 
5) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 146 137 zł 
w tym: 
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 146 137 zł; 
 
6) załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2020 r. 

 Przychody i rozchody budżetu w 2020  r. 
    w złotych 
 
 
 

L
p. Treść Klasyfikacja 

§ Kwota 

 1 2 3 4 
 Przychody ogółem:  7 516 013 

 

1. 

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

§ 905 146 137 

 
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 2 800 000 

 
3. Wolne  środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 4 569 876 

 Rozchody ogółem:  2 253 000 

 
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 2 253 000 
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UZASADNIENIE

1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 1 173 391 zł
w tym:

Dział 700 rozdział 70005 § 6207 w kwocie 965 000 zł
refundacji wydatków projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin” Umowa nr RPOP.03.01.02-16-
0002/16-00 z dnia 21.09.2016 r. oraz aneksem nr RPOP.03.01.02-16-0002/16-02

Dział 750 rozdział 75095 § 2007 w kwocie 61 194 zł
Płatność w ramach środków europejskich realizacji mikroprojektu „Rakiety na start” realizowanego w
ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad

Dział 750 rozdział 75095 § 2007 w kwocie 47 147 zł
Płatność w ramach środków europejskich realizacji mikroprojektu „Tak blisko jednak tak daleko”
realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie
Pradziad

Dział 853 rozdział 85395 § 2057 w kwocie 84 322,14 zł
Dział 853 rozdział 85395 § 2059 w kwocie 15 727,86 zł
Umowa nr IPS.4011-14/DS./20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy
Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Wspieramy DPS nr
POWR.02.08.00-00-00109/20 finansowanego ze środków PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym z dnia 19 sierpnia 2020 r.

2) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 781 341 zł
w tym:

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 w kwocie 673 000 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości

Dział 756 rozdział 75616 § 0500 w kwocie 108 341zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne

3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 392 050 zł
w tym:

Dział 700 rozdział 70095 wydatki majątkowe w kwocie 292 000 zł
Rozliczenie projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin” Umowa nr RPOP.03.01.02-16-0002/16-00
z dnia 21.09.2016 r. oraz aneksem nr RPOP.03.01.02-16-0002/16-02

Dział 853 rozdział 85395 wydatki bieżące w kwocie 100 050 zł
Grant na wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach
rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z
epidemią COVID19 w ramach projektu pn. „WSPIERAMY DPS”.

4) zmniejsza się budżet po stronie przychodów w kwocie 146 137 zł
w tym:
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych – korekta paragrafu

5) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 146 137 zł
w tym:
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i określonymi w odrębnych ustawach
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