
Projekt 
 
z dnia  8 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Gogolinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLV/493/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin 
na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 154 868 zł 
w tym: 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 126 040 zł 
w tym: 
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 116 040 zł 
Dochody bieżące w kwocie 116 040 zł 
w tym: 
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 040 zł 
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 
w kwocie 72 000 zł 
 
Rozdział 75479 Pomoc zagraniczna w kwocie 10 000 zł 
Dochody bieżące w kwocie 10 000 zł 
w tym: 
§ 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 28 828 zł 
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 28 828 zł 
Dochody bieżące w kwocie 28 828 zł 
w tym: 
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 28 828 zł; 
 
2) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 154 868 zł 
w tym: 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 126 040 zł 
w tym: 
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 121 040 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 121 040 zł 
w tym: 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 000 zł 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 000 zł 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 46 040 zł 
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Rozdział 75479 Pomoc zagraniczna w kwocie 5 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 28 828 zł 
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 28 828 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 28 828 zł; 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 828 zł; 
 
3) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 308 918 zł 
w tym: 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 90 918 zł 
w tym: 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 86 400 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 86 400 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 86 400 zł 
 
Rozdział 80195 Przedszkola w kwocie 4 518 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 4 518  zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 518 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 218 000 zł 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 218 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 218 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 218 000 zł; 
 
4) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 308 918 zł 
w tym: 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 90 918 zł 
w tym: 
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 506 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 1 506 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 506 zł 
 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 012 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 3 012 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 012 zł 
 
Rozdział 80195 Przedszkola w kwocie 86 400 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 86 400 zł 
w tym: 
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 86 400 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 215 000 zł 
w tym: 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 160 000 zł 
Wydatki majątkowe w kwocie 160 000 zł 
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Rozdział 90095 Przedszkola w kwocie 55 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 55 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 55 000 zł 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 000 zł 
Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000 zł 
 
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 000 zł 
Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 2 000 zł 
Wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł 
w tym: 
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000 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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UZASADNIENIE 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów   w kwocie      154 828 zł 
w tym: 

Dział 754 rozdział  75421 §  0970     w kwocie 44 040 zł 
Zakwaterowanie  i wyżywienie grupy uchodźców z Ukrainy. Umowa AO.3153.2.2022  z dnia 
28.03.2022 r. na kwotę 17 160 zł, umowa AO.3153.2.2022  z dnia 28.03.2022 r. na kwotę 26 880 zł 
pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Burmistrzem Gogolina 
 
Dział 754 rozdział  75421 §  2700     w kwocie 22 000 zł 
Środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej: 
jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300zł w kwocie 20 000 zł, zapewnienie bezpłatnej 
pomocy psychologicznej w kwocie 2 000 zł (Wojewoda Opolski) 
 
Dział 754 rozdział  75421 §  2700     w kwocie 50 000 zł 
Środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Wojewoda Opolski) 
 
Dział 754 rozdział  75479  §  0960    w kwocie 10 000 zł 
Darowizny pieniężne na zakup sprzętu i środków medycznych dla szpitala na Ukrainie 
 
Dział 852 rozdział  85202  §  2180    w kwocie 28 828 zł 
Środki Funduszu COVID-19 przeznaczone dla Domów Pomocy Społecznej 
 
2) zwiększa się budżet po stronie wydatków    w kwocie       154 828 zł 
w tym: 
Dział 754 rozdział  75421 wydatki bieżące   w kwocie 44 040 zł 
Zakwaterowanie  i wyżywienie grupy uchodźców z Ukrainy. Umowa AO.3153.2.2022  z dnia 
28.03.2022 r. na kwotę 17 160 zł, umowa AO.3153.2.2022  z dnia 28.03.2022 r. na kwotę 26 880 zł 
pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Burmistrzem Gogolina 
 
Dział 754 rozdział  75421 wydatki bieżące   w kwocie 50 000 zł 
Środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Wojewoda Opolski) 
 
Dział 754 rozdział  75421 wydatki bieżące   w kwocie 20 000 zł 
Środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej: 
przeznaczone na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł (Wojewoda Opolski) 
 
Dział 754 rozdział  75421 wydatki bieżące   w kwocie   2 000 zł 
Środki finansowane z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej z 
przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej (Wojewoda Opolski) 
 
Dział 754 rozdział  75421  wydatki bieżące   w kwocie    5 000 zł 
Środki z zakresu pomocy przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy 
 
Dział 754 rozdział  75479  §  wydatki bieżące   w kwocie   5 000 zł 
Zakup sprzętu i środków medycznych dla szpitala na Ukrainie 
 
Dział 852 rozdział  85202  wydatki bieżące   w kwocie 28 828 zł 
Środki Funduszu COVID-19 przeznaczone dla Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara„ w Kamionku 
 
3) zmniejsza się budżet po stronie wydatków    w kwocie        308 918 zł 
w tym: 
Dział 801 rozdział  80101  wydatki bieżące   w kwocie 86 400 zł 
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Zmiana w planie finansowym wydatków związana z utworzeniem od dnia 1.04.2022 r. oddziałów szkolnych 
dla uczniów z Ukrainy  
 
Dział 801 rozdział  80195  wydatki bieżące   w kwocie   4 518 zł 
Zmiana planu finansowego wydatków w związku ze zmianą dotacji celowe przeznaczonej na realizację 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 
 
Dział 900 rozdział  90002  wydatki bieżące   w kwocie        218 000 zł 
Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w  kwocie 163 000 zł 
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 55 000 zł  
 
4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków   w kwocie        308 918 zł 

w tym: 
Dział 801 rozdział  80103  wydatki bieżące   w kwocie   1 506 zł 
Zmiana planu finansowego wydatków w związku ze zmianą dotacji celowe przeznaczonej na realizację 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 - PSP Nr 3 w Gogolinie 
 
Dział 801 rozdział  80104  wydatki bieżące   w kwocie   3 012 zł 
Zmiana planu finansowego wydatków w związku ze zmianą dotacji celowe przeznaczonej na realizację 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 – Publiczne Przedszkole  
Nr 1 w Gogolinie 
 
Dział 800 rozdział  80195 wydatki bieżące   w kwocie 86 400 zł 
Wydatki związana z utworzeniem od dnia 1.04.2022 r. oddziałów szkolnych dla uczniów z Ukrainy  
 
Dział 900 rozdział  90001 wydatki majątkowe   w kwocie        160 000 zł 
Przebudowa rowu A-3  na obszarze miejscowości Gogolin 
 
Dział 900 rozdział  90095 wydatki bieżące   w kwocie 55 000 zł 
Uporządkowanie  terenu na działce 166 obręb Malnia w Malni 
 
Dział 921 rozdział  92195  wydatki bieżące   w kwocie   1 000 zł 
Wkład własny do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w 
zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Zadanie ”Kulturalnie i promocyjnie – 
Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych” realizowane w  Sołectwie Dąbrówka 
 
Dział 926 rozdział  92695  wydatki bieżące   w kwocie   1 000 zł 
Wkład własny do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w 
zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Zadanie ”Nowe miejsce integracji 
lokalnej społeczności” realizowane w  Sołectwie Odrowąż 
 
Dział 926 rozdział  92695  wydatki bieżące   w kwocie   1 000 zł 
Wkład własny do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w 
zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Zadanie ”Centrum wsi – wizytówką 
naszej miejscowości” realizowane w  Sołectwie Zakrzów 
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