
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.33.2016 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  07  marca  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        211 486 zł 

w tym: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        200 000 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami  w kwocie        200 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie         200 000 zł 
 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 11 306 zł 

w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   6 202 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   6 202 zł 

   w tym: 

   Dotacje na zadania bieżące    w kwocie      172 zł 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   2 000 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   4 030 zł 
 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie   5 059 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   5 059 zł 

   w tym: 

   Dotacje na zadania bieżące    w kwocie   1 269 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   3 790 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 

   Wydatki bieżące     w kwocie        45 zł 

   w tym: 

   Dotacje na zadania bieżące    w kwocie        45 zł 
 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie       180 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie       180 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie       180 zł 

   w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie       180 zł; 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        211 486 zł 

w tym: 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        200 000 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami  w kwocie        200 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie        200 000 zł 
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Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 11 306 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   2 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

   w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   2 000 zł 
 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie   4 030 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   4 030 zł 

   w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   4 030 zł 
 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie   5 059 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   5 059 zł 

   w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   5 059 zł 
 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie      217 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      217 zł 

   w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie      217 zł 
 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      180 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      180 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      180 zł 

   w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie      180 zł. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        201 486 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        200 000 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami  w kwocie        200 000 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie      200 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 486 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 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie   1 269 zł 

§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie   1 269 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 
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§ 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych     w kwocie        45 zł; 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        204 519 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        200 000 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami  w kwocie        200 000 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie      200 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   4 339 zł 

   w tym: 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie   4 122 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   4 122 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie      217 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      217 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      180 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      180 zł 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w  kwocie      180 zł. 

 

 

B. Oświata – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   1 040 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie      998 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      998 zł 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w kwocie      500 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie      498 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie        42 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie        42 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie        42 zł 

 

 

B. Oświata – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie      625 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie      574 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      574 zł 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w kwocie      500 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie       74 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie        51 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie        51 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie        51 zł 
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B. Oświata – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   7 192 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   7 142 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   6 030 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   2 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   4 030 zł 

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie   1 112 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      750 zł 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w kwocie      362 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie        50 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie        50 zł 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w  kwocie        50 zł; 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie   6 967 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   6 967 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   2 000 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   2 000 zł 

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie   4 030 zł 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie   4 030 zł 

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie     937 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie     937 zł. 

 

B. Oświata –Zespół Szkół w Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie      421 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie      384 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      384 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie      384 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie        37 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie        37 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie        37 zł 

 

B. Oświata – Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     535 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie     535 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie     535 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie     535 zł. 
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B. Oświata – Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     187 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie     187 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie     187 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie     187 zł. 

 

 

Dokonanie  zmian  w  planie  dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego na  2016 rok. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    dochodów    w kwocie     200 zł 

w tym: 

Zadań z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie     200 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie     200 zł 

§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją  

   zadań zleconych jednostkom samorządu  

   terytorialnego      w kwocie     200 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


