
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.71.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  28  kwietnia  2017 r. 

 

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

na  2017 rok. 

 

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

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) art. 247 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXIII/282/2017 z dnia  

27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 r., dokonuje się 

zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów     w kwocie 17 250 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 16 700 zł 

w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 11 700 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie   6 300 zł 

§ 0830 Wpływy z usług      w kwocie   5 400 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   5 000 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie   5 000 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      550 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie      550 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie     550 zł; 

 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        306 019 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        135 019 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        135 019 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        135 019 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   6 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   6 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   6 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 20 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie 20 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 45 000 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie 45 000 zł 
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§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu  

terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność  

pożytku publicznego     w kwocie 45 000 zł 

 

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne  

obszary i obiekty chronionej przyrody  w kwocie        100 000 zł 

Rozdział 92504 Rezerwaty i pomniki przyrody ogrody botaniczne  

i zoologiczne      w kwocie        100 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        100 000 zł; 

 

 

3) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        211 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie         100 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie         100 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie         100 000 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa     w kwocie 50 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 50 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 50 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   6 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   6 000 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie   6 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe    w kwocie   5 000 zł 

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między  

jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie   5 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 20 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 20 000 zł 

§ 2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom     w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza  atmosferycznego i klimatu w kwocie 30 000 zł 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  

do sektora finansów publicznych    w kwocie 30 000 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa Nr 2  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 11 700 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 11 700 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 11 700 zł 

§ 4210 Zakup usług pozostałych    w kwocie 11 700 zł; 
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2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   7 400 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   4 800 zł 

w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   4 800 zł 

§ 4210 Zakup usług pozostałych    w kwocie   3 000 zł 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie   1 800 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   2 600 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 600 zł; 

 

3) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   7 400 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   7 400 zł 

w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   4 800 zł 

§ 4210 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 800 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej    w kwocie   1 000 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   2 600 zł 

§ 4210 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 600 zł. 

 

B. Oświata –Zespół  Szkół  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   5 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   5 000 zł 

§ 4210 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 500 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie      500 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   3 000 zł. 

 

D. Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 45 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 45 000 zł 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  w kwocie 45 000 zł 

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  

instytucji kultury     w kwocie 45 000 zł. 

 

 

G. Zespół  Rekreacyjno-Sportowy  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 25 823 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 25 823 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 25 823 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 21 600 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   3 694 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      529 zł. 
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H. Dom  Spokojnej  Starości  „Św. Barbara”  w  Kamionku 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie     550 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie     550 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie     550 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie     550 zł 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 24 196 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 24 196 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 24 196 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   3 596 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie 20 600 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


