
UCHWAŁA NR XLIX/393/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i poz. 2232 z 2018 r. poz.130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/347/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 
2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1)  zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 2 315 000 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 389 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 389 000 zł

Dochody majątkowe w kwocie 1 389 000 zł

w tym:

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 389 000 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 926 000 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 926 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 926 000 zł

w tym:

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 926 000 zł;

2)  zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 2 315 000 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 2 315 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 2 315 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2 315 000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gogolina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Rudolf Bekiesz
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