
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.139.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  31  października  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 2017 r. poz.1875) 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 XLI/329/2017 z dnia  

30 października 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 71 127 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 71 127 zł 

w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 13 160 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie   7 100 zł 

§ 0830 Wpływy z usług     w kwocie   5 800 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów    w kwocie      260 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 46 000 zł 

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  

w jednostkach realizujących zadania z zakresu  

wychowania przedszkolnego    w kwocie   5 000 zł 

§ 0830 Wpływy z usług     w kwocie 41 000 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie 11 967 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie   3 000 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów    w kwocie   8 967 zł; 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 46 100 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   9 100 zł 

w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie   1 200 zł 

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 200 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie   7 900 zł 

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  

w jednostkach realizujących zadania z zakresu  

wychowania przedszkolnego    w kwocie   6 200 zł 

§ 0830 Wpływy z usług     w kwocie   1 700 zł 
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Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 37 000 zł 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 37 000 zł 

§ 0830 Wpływy z usług     w kwocie 37 000 zł; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        683 371 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        171 500 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        171 500 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        171 500 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 40 000 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie 40 000 zł 

§ 4480 Podatek od nieruchomości    w kwocie 40 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie 26 871 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie  26 871 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 26 871 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        300 000 zł 

w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie        200 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie        200 000 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie        100 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie        100 000 zł 

 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie        125 000 zł 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe    w kwocie        125 000 zł 

§ 4810 Rezerwy      w kwocie        125 000 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie  20 000 zł 

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  w kwocie 20 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł 

§ 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących  

obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu  

jednostek budżetowych     w kwocie 10 000 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        256 100 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        171 500 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        171 500 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 80 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 91 500 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 84 600 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność     w kwocie 84 600 zł 

§ 4580 Pozostałe odsetki     w kwocie 13 950 zł 

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz  

osób fizycznych     w kwocie 65 701 zł 

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie   4 949 zł; 

 

 

5) zwiększa  się  budżet  po  stronie  przychodów     w kwocie     4 400 000 zł 

w tym: 

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie   4 400 000 zł; 
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6) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  przychodów    w kwocie     4 400 000 zł 

w tym: 

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym     w kwocie     4 400 000 zł. 
 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 2  w  Gogolinie. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        127 720 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        117 240 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie        117 240 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie        111 800 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   5 440 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 10 480 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie 10 480 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 10 480 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 27 160 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 27 160 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   6 500 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   6 500 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 20 660 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 20 660 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 3 w  Gogolinie. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        160 600 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        144 600 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 59 100 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 31 400 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie 20 000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie   4 000 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   1 700 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   2 000 zł 

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  podstawowych w kwocie 42 000 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 34 000 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   6 000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie   2 000 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 21 000 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   1 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie 20 000 zł 

 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla  

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,  

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach  

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych      w kwocie 22 500 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 20 000 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   2 500 zł 
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Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 16 000 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie 16 000 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 16 000 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Malnia. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 89 350 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 89 350 zł 

w tym 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 16 040 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   2 000 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   8 940 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   5 100 zł 

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach  podstawowych w kwocie 73 280 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 58 000 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie 13 700 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie   1 580 zł 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    w kwocie        30 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie        30 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Kamieniu Śl. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 10 752 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 10 752 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie 10 752 zł 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie      300 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   8 667 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   1 615 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      170 zł. 

 

B. Oświata – Publiczne  Przedszkole  Nr 1  w  Gogolinie. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 72 937 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 72 937 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 72 937 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 56 537 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 12 900 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie   3 500 zł. 

 

B. Oświata – Publiczne  Przedszkole  Nr 3  w  Gogolinie. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   8 967 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   8 967 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   8 967 zł 

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym  

niezaliczane do wynagrodzeń    w kwocie   7 500 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   1 283 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      184 zł. 
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B. Oświata –Zespół  Szkół  w  Gogolinie. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        143 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        130 500 zł 

w tym 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące    w kwocie        130 500 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie        130 500 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 12 500 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie 12 500 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 12 500 zł 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 20 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 20 000 zł 

w tym: 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące    w kwocie   3 000 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   3 000 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 17 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie 17 000 zł. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        229 700 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie        204 700 zł 

w tym: 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 80 000 zł 

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  

od innych jednostek samorządu terytorialnego  w kwocie 80 000 zł 

 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w kwocie 60 000 zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne     w kwocie 60 000 zł 

 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie 22 500 zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne     w kwocie 22 500 zł 

 

Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie   4 200 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   4 200 zł 

 

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania    w kwocie 38 000 zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne     w kwocie 38 000 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 20 000 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  

socjalnym      w kwocie 20 000 zł 

§ 3240 Stypendia dla uczniów     w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny     w kwocie   5 000 zł 

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  

od innych jednostek samorządu terytorialnego  w kwocie   5 000 zł; 
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2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   9 200 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   9 200 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie   9 200 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie   9 200 zł. 

 

G. Zespół  Rekreacyjno-Sportowy  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków     w kwocie 16 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 16 000 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 16 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 16 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 16 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 16 000 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 16 000 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000 zł. 

 

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

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 12 312 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 12 312 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 12 312 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 10 268 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   1 792 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      252 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


