
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.27.2016 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  26  lutego  2016 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin 

na  2016 rok. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2015r. poz. 1515) 247 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz.1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, 

poz.1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513,  

poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XVI/158/2016 z dnia  

25 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r, dokonuje się 

zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 33 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 33 000 zł 

w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie   9 000 zł 

§ 0830 Wpływy z usług     w kwocie   9 000 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 24 000 zł 

§ 0830 Wpływy z usług     w kwocie 24 000 zł; 

 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 33 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 33 000 zł 

w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie   9 000 zł 

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania  

Przedszkolnego      w kwocie   9 000 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 24 000 zł 

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  

w jednostkach realizujących zadania z zakresu  

wychowania przedszkolnego    w kwocie 24 000 zł; 

 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      217 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie      217 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie      217 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      217 zł 

 

 

 

 



 2 

 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   3 047 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie      217 zł 

w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie      172 zł 

§ 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych     w kwocie      172 zł 

 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,  

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach  

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach  

artystycznych      w kwocie        45 zł 

§ 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych     w kwocie        45 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   2 830 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie   2 830 zł 

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania  

bieżące realizowane na podstawie porozumień umów  

między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie   2 830 zł. 

 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Gogolinie 
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   2 830 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   2 830 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie   2 830 zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne     w kwocie   2 830 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


