
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.156.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  04  grudnia  2017 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym 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 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        133 600 zł 

w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   2 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

   w tym:  

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

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie   2 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

   w tym:  

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

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 39 800 zł 

   w tym: 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   4 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   4 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   4 000 zł 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 25 500 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 25 500 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 500 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie   7 300 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   7 300 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   6 000 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   1 300 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie   3 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   3 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   3 000 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie      200 zł 

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      200 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

   w tym:  
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   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      200 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie  20 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     kwocie  20 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 20 000 zł 

   w tym:  

   Dotacje na zadania bieżące    w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie    2 000 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     kwocie    2 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

w tym:  

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

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 37 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami    w kwocie 13 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 13 000 zł 

w tym:  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 000 zł 

 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 15 600 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie 15 600 zł 

 

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt    w kwocie   9 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   9 000 zł 

   w tym:  

   Dotacje na zadania bieżące    w kwocie   9 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie  30 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 30 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 30 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000 zł; 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        133 600 zł 

w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   2 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie   2 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 39 800 zł 

   w tym: 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   4 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   4 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   4 000 zł 
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Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 25 500 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 25 500 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 25 500 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 300 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 10 300 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   4 300 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   6 000 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie      200 zł 

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      200 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      200 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie  20 000 zł 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w szkołach podstawowych  kwocie  20 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 20 000 zł 

   w tym:  

   Dotacje na zadania bieżące    w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie    2 000 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     kwocie    2 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

w tym:  

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

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 37 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi    w kwocie 13 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 13 000 zł 

w tym:  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 000 zł 

 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  w kwocie 15 600 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 15 600 zł 

w tym:  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 600 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie   9 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   9 000 zł 

w tym:  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   9 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie  30 000 zł 
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Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 30 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 30 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 30 000 zł; 

 

3) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     1,06 zł 

w tym: 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie      0,63 zł 

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli  i ochrony prawa    kwocie      0,63 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie     0,63 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie     0,63 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie     0,43 zł 

Rozdział 75414 Obrona cywilna     w kwocie     0,43 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie     0,43 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie     0,43 zł; 

 

4) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie     1,06 zł 

w tym: 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie      0,63 zł 

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli  i ochrony prawa    kwocie      0,63 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie     0,63 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie     0,63 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie     0,43 zł 

Rozdział 75414 Obrona cywilna     w kwocie     0,43 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie     0,43 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie     0,43 zł. 

 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        133 600 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   2 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      400 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 600 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie   2 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 39 800 zł 

   w tym: 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   4 000 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   2 500 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   1 500 zł 
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Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 25 500 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 24 000 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   1 500 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie   7 300 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   6 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie      300 zł 

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia   w kwocie      100 zł 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w kwocie      300 zł 

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne    w kwocie      400 zł 

§ 4950 Różnice kursowe     w kwocie      200 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie   3 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   1 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 000 zł 

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia   w kwocie   1 000 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie      200 zł 

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      200 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie      200 zł 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie    2 000 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     kwocie    2 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie  20 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     kwocie  20 000 zł 

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

stowarzyszeniom     w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 37 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami    w kwocie 13 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 13 000 zł 

 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 15 600 zł 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora  

finansów publicznych     w kwocie 15 600 zł 

 

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt    w kwocie   9 000 zł 

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące  

realizowane na podstawie porozumień (umów) między  

jednostkami samorządu terytorialnego   w kwocie   9 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie  30 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 30 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 30 000 zł; 
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2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        133 600 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   2 000 zł 

§ 4190 Nagrody konkursowe     w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie   2 000 zł 

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  

analiz i opinii      w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 39 800 zł 

   w tym: 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   4 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   4 000 zł 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 25 500 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   1 500 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 24 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 300 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   4 300 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   6 000 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie      200 zł 

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      200 zł 

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   w kwocie      200 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie  20 000 zł 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w szkołach podstawowych  kwocie  20 000 zł 

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej  

jednostki systemu oświaty    w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie    2 000 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     kwocie    2 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 37 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi    w kwocie 13 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 13 000 zł 

 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  w kwocie 15 600 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 15 600 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie   9 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   5 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   4 000 zł 
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Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie  30 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 30 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 30 000 zł. 

 

3) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     1,06 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie      0,63 zł 

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli  i ochrony prawa    kwocie      0,63 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie     0,63 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie     0,43 zł 

Rozdział 75414 Obrona cywilna     w kwocie     0,43 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie     0,33 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie     0,10 zł; 

 

4) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie     1,06 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie      0,63 zł 

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli  i ochrony prawa    kwocie      0,63 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie     0,63 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie     0,43 zł 

Rozdział 75414 Obrona cywilna     w kwocie     0,43 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie     0,43 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


