
UCHWAŁA NR LXI/662/2023 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIX/636/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 
2023 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 225 370 zł 
w tym: 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 62 400 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 62 400 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 62 400 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62 400 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 970 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 970 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 2 970 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 970 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 160 000 zł 
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 160 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 160 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 160 000 zł; 
 
2) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 225 370 zł 
w tym: 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 65 370 zł 
w tym: 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 62 400 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 62 400 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62 400 zł 
 
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 970 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 2 970 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 970 zł; 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 160 000 zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 160 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 160 000 zł; 
 
3) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 500 000 zł 
w tym: 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie 500 000 zł 
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
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podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 500 000  zł 
w tym: 
§ 0310 Wpływy z podatku  od nieruchomości w kwocie 500 000 zł; 
 
4) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 3 107 801,49 zł 
w tym: 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 141 318,97 zł 
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 141 318,97 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 141 318,97 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 650 000 zł 
w tym: 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 100 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł 
 
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 550 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 550 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 550 000 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 701 612,12 zł 
w tym: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 538 523,68 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 538 523,68 zł 
 
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 163 088,44 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 163 088,44 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 163 088,44 zł 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 174 483,77 zł 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 174 483,77 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 174 583,77 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 174 483,77 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 362,45 zł 
Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 362,45 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 362,45 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 jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 362,45 zł 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 550 024,18 zł 
Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 550 024,18 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 550 024,18 zł 
w tym: 
Dotacje na zadania bieżące w kwocie 224 339 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 741 zł 
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 jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 287 944,18 zł 
 
Dział 855 Rodzina w kwocie 53 000 zł 
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 53 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 53 000 zł 
w tym: 
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Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 53 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 67 000 zł 
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 67 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 67 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 67 000 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 70 000 zł 
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 70 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 70 000 zł 
 
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 700 000 zł 
Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 700 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 700 000 zł; 
 
5) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 2 607 801,49 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 174 483,77 zł 
 
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 
w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków w kwocie 550 386,63 zł 
 
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 882 931,09 zł. 
 
6) załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 LXI/662/2023 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Przychody i rozchody budżetu w 2023  r. 

Lp. Treść 
Klasyfikacj

a 
§ 

Kwota 

1 2 3 4 
Przychody ogółem:  18 067 801,49 

    

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  

§ 905 174 483,77 

2. 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
wynikających z rozliczenia środków określonych w 
art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego z 
udziałem tych środków 

§ 906 550 386,63 

3. Wolne  środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy § 950 6 542 931,09 

4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym § 952 10 800 000 

Rozchody ogółem:  1 966 000 

1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 1 966 000 
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