
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.100.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  13  lipca  2017 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym 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 i 935) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        163 500 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        163 500 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe     w kwocie        131 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 17 000 zł 

w tym:  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 17 000 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie        114 000 zł 

 

Rozdział 80110 Gimnazja      w kwocie 32 500 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 32 500 zł 

w tym:  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 30 000 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   2 500 zł 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków      w kwocie        163 500 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie         163 500 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe     w kwocie 14 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 14 000 zł 

w tym:  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 000 zł 

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie        117 000 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie        117 000 zł 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące    w kwocie 32 500 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 32 500  zł 

w tym:  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 500 zł. 

 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        114 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Projekt pn."Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.” 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        114 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe     w kwocie        114 000 zł 

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        114 000 zł. 
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B. Oświata - Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Malni 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 17 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 17 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe     w kwocie 17 000 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 17 000 zł; 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        131 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        131 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe     w kwocie 14 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 11 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   3 000 zł 

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie        117 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        117 000 zł 

 

 

B. Oświata – Zespół  Szkół w  Gogolinie 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 32 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 32 500 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja      w kwocie 32 500 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 30 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 500 zł; 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 32 500  zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 32 500 zł 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące    w kwocie 32 500 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   2 500 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie 30 000 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


