
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.26.2016 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  25  lutego  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 2015 r. poz. 1515) art. 257 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

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

poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, 1358, poz. 1513, poz. 1854, 

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

 

§  1 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie      103 000 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie      100 000 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie    w kwocie      100 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie      100 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie  3 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie  3 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 3 000 zł 

   w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 3 000 zł; 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie      103 000 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie      100 000 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie    w kwocie      100 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie      100 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie  3 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie  3 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 3 000 zł 

   w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 3 000 zł. 

 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     103 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie      100 000 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie    w kwocie      100 000 zł 

§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa  

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  

samorządu terytorialnego    w kwocie      100 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie  3 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie  3 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 3 000 zł; 

 

 



 2 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie      103 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie      100 000 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie    w kwocie      100 000 zł 

§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa  

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  

samorządu terytorialnego    w kwocie      100 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie  3 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie  3 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie 3 000 zł. 

 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


