
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.156.2016 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  23  listopada  2016 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2016 rok. 

 

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

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) art. 257 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, poz. 1877 oraz  

z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130,.1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 z 2016 r.  

poz. 195,1257 i 1454) zarządzam, co następuje:  

§  1 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 47 700 zł 

w tym: 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 47 700 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 700 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 47 700 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   8 750 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 38 950 zł; 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 47 700 zł 

w tym: 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 47 700 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 700 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 47 700 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   1 200 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 46 500 zł. 

 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 46 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 46 500 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 500 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 20 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 26 500 zł; 

 

 

2) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 47 700 zł 

w tym: 

Projekt pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolina” 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 47 700 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 700 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie   1 100 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      150 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   7 500 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   1 800 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   1 950 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 33 200 zł 

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne    w kwocie   2 000 zł; 



 2 

 

 

 

3) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie   1 200 zł 

w tym: 

Projekt pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolina” 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   1 200 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie   1 200 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   1 200 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


