
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.151.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  24  listopada  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 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XLII/346/2017 z dnia  

23 listopada 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 75 470 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 66 870 zł 

w tym: 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   8 100 zł 

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  

w jednostkach realizujących zadania z zakresu  

wychowania przedszkolnego    w kwocie   8 100 zł 

 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące    w kwocie 58 770 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów    w kwocie 58 770 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie               200 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie               200 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie               200 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie   8 400 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie   8 400 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów    w kwocie   8 400 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie        136 034 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 87 234 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 87 234 zł 

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

własnych gmin (związków gmin, związków  

powiatowo-gminnych     w kwocie 87 234 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 48 800 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg    w kwocie 48 800 zł 

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 

gminnych, związków powiatów), samorządów  

województw, pozyskanych z innych źródeł  w kwocie 48 800 zł; 
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3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie dochodów    w kwocie        114 339 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie        114 339 zł 

w tym: 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych     w kwocie 60 339 zł 

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  w kwocie 60 339 zł 

 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od spadków i darowizn, podatku od  

czynności cywilnoprawnych oraz podatków  

i opłat lokalnych od osób fizycznych    w kwocie 54 000 zł 

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  w kwocie 54 000 zł. 

 

4) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        229 985 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        131 000 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie        131 000 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   1 000 zł 

§ 4480 Podatek od nieruchomości    w kwocie 16 600 zł 

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu  

terytorialnego      w kwocie 12 000 zł 

§ 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie   1 400 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie      100 000 zł 
 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie 53 129 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie 53 129 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 53 129 zł 
 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 45 856 zł 

w tym: 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  w kwocie 19 600 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   3 000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      600 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie 16 000 zł 

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg    w kwocie 26 256 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 26 256 zł; 

 

5) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        340 600 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie 19 600 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne     w kwocie 19 600 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 19 600 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        300 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie        300 000 zł 

§ 6010 Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów  

do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie  

funduszy statutowych banków państwowych i innych   

instytucji finansowych     w kwocie        300 000 zł 
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Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie 21 000 zł 

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia     w kwocie 21 000 zł 

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych innych jednostek  

sektora finansów publicznych    w kwocie 21 000 zł. 

 

B. Oświata – Publiczne  Przedszkole  Nr 1  w  Gogolinie. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   8 100 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   8 100 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   8 100 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   8 100 zł. 

 

B. Oświata –Zespół  Szkół  w  Gogolinie. 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 58 770 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 58 770 zł 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące    w kwocie 58 770 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 32 500 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 26 270 zł. 

 

C. Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków     w kwocie 45 920  zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 31 020 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie 31 020 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 29 020 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie   2 000 zł. 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 14 900 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze socjalnym     w kwocie 14 900 zł 

§ 3240 Stypendia dla uczniów     w kwocie 14 900 zł. 

 

F. Straż  Miejska  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków     w kwocie 43 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 43 000 zł 

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)    w kwocie 43 000 zł 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie   2 000 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 32 000 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   5 000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie   1 000 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebedących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie   2 000 zł 

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  w kwocie   1 000 zł. 
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G. Zespół  Rekreacyjno-Sportowy  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków     w kwocie   8 400 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie   8 400 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie   8 400 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   4 030 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie   3 920 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      450 zł. 

 

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

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      200 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      200 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie      200 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      200 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


