
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.126.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  29 września  2017 r. 

 

w  sprawie  dokonania  zmian  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) oraz art. 257 pkt 1 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, 1089,1475, 1529 i 1537) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    dochodów    w kwocie            32,06 zł 

w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   32,06 zł 

Rozdział 01095 pozostała działalność     w kwocie   32,06 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   32,06 zł 

w tym: 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie   32,06 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie   609 083,08 zł 

w tym: 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   609 083,08 zł 

   w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze    w kwocie   609 000,00 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   609 000,00 zł 

w tym: 

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom  

powiatowo-gminnym), związane z realizacją  

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc  

państwa w wychowaniu dzieci    w kwocie   609 000,00 zł 

 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny     w kwocie   83,08 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   83,08 zł 

w tym: 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie   83,08 zł; 

 

3)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   32,06 zł 

w tym:  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   32,06 zł 

Rozdział 01095 pozostała działalność     w kwocie   32,06 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   32,06 zł 

   w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   32,06 zł; 

 

 

 

 

 



 

4)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie   609 083,08 zł 

w tym:  

Dział 855 Rodzina      w kwocie   609 083,08 zł 

   w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze    w kwocie   609 000,00 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   609 000,00 zł 

   w tym: 

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie   590 000,00 zł 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie     17 000,00 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie       2 000,00 zł 

 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny     w kwocie   83,08 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   83,08 zł 

   w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   83,08 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


