
UCHWAŁA NR XXXIX/440/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 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 i 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/331/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Gogolin na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 156 000 zł 
w tym: 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 65 000 zł  
Rozdział 75615 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 65 000 zł  
Dochody bieżące w kwocie 65 000 zł 
w tym: 
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 65 000 zł 
 
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 75 000 zł 
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
w kwocie 75 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 75 000 zł 
w tym: 
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 000 zł  
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 6 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 6 000 zł 
w tym: 
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000 zł 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 10 000 zł 
w tym: 
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł; 
 
2) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 156 000 zł 
w tym: 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 75 000 zł  
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 75 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 75 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 75 000 zł 
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 000 zł  
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 6 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 6 000 zł 
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Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 10 000 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 65 000 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 65 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 65 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 65 000 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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