
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.59.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  05  kwietnia  2017 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2017 rok. 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948) art. 257 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządzam,  

co następuje:  

§  1 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        142 000 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 50 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 50 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 50 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 50 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  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 

 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 30 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 30 000 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki z tym związane  w kwocie 60 000 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

   podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych    w kwocie 60 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 60 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 60 000 zł 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        142 000 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 50 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 50 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 50 000 zł. 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 50 000 zł 
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Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  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 

 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 30 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 30 000 zł 

 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki z tym związane  w kwocie 60 000 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

   podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych    w kwocie 60 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 60 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 60 000 zł. 

 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie       142 000  zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 50 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 50 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 50 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie   2 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 30 000 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki z tym związane  w kwocie 60 000 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

   podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych    w kwocie 60 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł 

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  

analiz i opinii      w kwocie 50 000 zł; 
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2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        142 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 50 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 50 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 50 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie   2 000 zł 

§ 4210 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 30 000 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki z tym związane  w kwocie 60 000 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

   podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych    w kwocie 60 000 zł 

§ 8550 Różne rozliczenia finansowe    w kwocie 60 000 zł 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


