
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.125.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  29  września  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. 

60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXIX/318/2017 z dnia  

28 września 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  47 002 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie 47 002 zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe    w kwocie 47 002 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 818 zł 

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

własnych gmin (związków gmin, związków  

powiatowo-gminnych)     w kwocie 19 184 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie       127 956 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie       127 956 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie       127 956 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie       127 956 zł; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  rozchodów    w kwocie       100 000 zł 

w tym: 

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie       100 000 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Kamieniu Śl. 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   2 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   2 500 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   2 500 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   2 500 zł; 

 

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie   2 500 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie   2 500 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   2 500 zł. 
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B. Oświata – Publiczne  Przedszkole  Nr 1  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   7 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   7 000 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   7 000 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie   7 000 zł. 

 

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

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 12 046 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 12 046 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 12 046 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 10 850 zł 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie   1 196 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


