
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.79.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  24  maja  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 XXXIV/293/2017 z dnia  

23 maja 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 30 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Zadanie pn. „Koncert XX Opolskiego Święta Pieśni Ludowej Gogolin 2017” 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 zł 

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

 jednostkami samorządu terytorialnego   w kwocie 30 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 30 000 zł 

w tym: 

Zadanie pn. „Koncert XX Opolskiego Święta Pieśni Ludowej Gogolin 2017” 

Zadania własne 

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; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        330 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        315 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        315 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        315 000 zł 

 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   w kwocie 15 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   8 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   7 000 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie       300 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie       300 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  w kwocie      300 000 zł 

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów  

do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie  

funduszy statutowych banków państwowych i innych  

instytucji finansowych     w kwocie       300 000 zł. 
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B. Oświata –Publiczne  Przedszkole  Nr  3  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   8 950 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   8 950 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   8 950 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie   8 950 zł; 

 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   8 950 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   8 950 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   8 950 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie   8 950 zł. 

 

G. Zespół  Rekreacyjno-Sportowy  w  Gogolinie 
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 32 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 32 000 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 32 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 32 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 62 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 62 000 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 62 000 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   8 000 zł 

§ 4190 Nagrody konkursowe     w kwocie   4 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   3 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 47 000 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


