
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.90.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  29  czerwca  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 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730 i 935) 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, 659, 933, 935 i 1089) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXV/304/2017 z dnia  

28 czerwca 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        586 932 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   8 400 zł 

w tym: 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie   6 300 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie      300 zł 

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  

gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych,  

związków powiatów), samorządów województw,  

pozyskanych z innych źródeł     w kwocie   6 000 zł 

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie   2 100 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie   2 100 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        578 532 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami    w kwocie        578 532 zł 

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  w kwocie        578 532 zł 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie     1 947 973 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        745 841 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        745 841 zł 

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w kwocie     745 841 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        578 532 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie        578 532 zł 

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie        578 532 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  

oraz wydatki związane z ich poborem   w kwocie        623 600 zł 
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Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od spadków i darowizn, podatku od  

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat  

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek w kwocie        500 000 zł 

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie        500 000 zł 

 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od spadków i darowizn, podatku od  

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat  

lokalnych od osób fizycznych    w kwocie        123 600 zł 

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie        123 600 zł 

 

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

w tym: 

Zadania własne 

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. 

 

4) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie         745 841 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie         745 841 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie         745 841 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie         745 841 zł; 

 

5) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie    232 900,14 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie   192 000,14 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie   192 000,14 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie   192 000,14 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa      w kwocie 10 400 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie 10 400 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 400 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 500 zł 

w tym: 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  w kwocie 10 500 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 500 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 20 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 20 000 zł; 

 

6) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   232 900,14 zł 

w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie 30 500 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne     w kwocie 30 500 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 30 500 zł 

 

Dział 600 Transport i łączność      w kwocie   192 000,14 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie   192 000,14 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   100 000,00 zł 
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§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie     14 000,00 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie     78 000,14 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie 10 400 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie 10 400 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 10 400 zł; 

 

7) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  rozchodów    w kwocie         653 600 zł 

w tym: 

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie         653 600 zł. 

 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa się budżet po stronie wydatków      w kwocie   2 100 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna      w kwocie   2 100 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 100 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 100 zł. 

 

 

H. Dom  Spokojnej  Starości  „Św.  Barbara”  w  Kamionku 
 

1) zwiększa się budżet po stronie wydatków      w kwocie   6 300 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna      w kwocie   6 300 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie   6 300 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie   22,42 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie     3,15 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie 128,43 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie       5 646,00 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie 300,00 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 200,00 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


