
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.141.2017 

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) 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 

 

Stosownie do Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2017 r. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok. 
 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie     80 541,51 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie     74 761,53 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie     74 761,53 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie      74 761,53 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie       1 169,98 zł 

   w tym: 

Rozdział 80110 Gimnazja      w kwocie 274,99 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 274,99 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-gminnych) w kwocie 274,99 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 894,99 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie 894,99 zł 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie      400 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     w kwocie      400 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie      400 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   4 210 zł 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  

za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
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oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  

integracji społecznej     w kwocie   4 210 zł 

§ 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   4 210 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie 39 027 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 28 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 28 000 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 000 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 11 027 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   w kwocie 11 027 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 027 zł; 

 

3)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    dochodów    w kwocie   94,99 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   94,99 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   94,99 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie   94,99 zł; 

 

4)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie     74 761,53 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie     74 761,53 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie     74 761,53 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie       1 237,23 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie 211,57 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie   17,11 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie     73 295,62 zł 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 2  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 14 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 14 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 14 000 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 14 000 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  w  Kamieniu Śl. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 14 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 14 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 14 000 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 14 000 zł. 
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B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 3  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 894,99 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 894,99 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 894,99 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 894,99 zł; 

 

2)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   94,99 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   94,99 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   94,99 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   94,99zł. 

 

B. Oświata – Zespół  Szkół  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 274,99 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 274,99 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja      w kwocie 274,99 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   14,61 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 260,38 zł. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie   4 610 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie      400 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     w kwocie      400 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie      400 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   4 210 zł 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  

za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  

integracji społecznej     w kwocie   4 210 zł 

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   w kwocie   4 210 zł 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 11 027 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 11 027 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   w kwocie 11 027 zł 

§ 3240 Stypendia dla uczniów     w kwocie 11 027 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


