
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.68.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  25  kwietnia  2018 r. 

 

w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy  

  Gogolin na  2018  rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do Zarządzenie Nr Or.I.0050.67.2018 r. z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie   185 351,68 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   185 151,68 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   185 151,68 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   185 151,68 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      200 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie      200 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      200 zł 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie      25 532,50 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie       4 819,50 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie    4 819,50 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie       4 819,50 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 20 713 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  

socjalnym      w kwocie 20 713 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 20 713 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 713 zł; 

 

3)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   185 151,68 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   185 151,68 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   185 151,68 zł 



§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie       3 056,74 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie          522,70 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie   50 98 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   181 521,26 zł 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

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

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      200 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie      200 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie               200 zł 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     25 532,50 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie       4 819,50 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie    4 819,50 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie       3 900,00 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie 700,00 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie          219,50 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 20 713 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  

socjalnym      w kwocie 20 713 zł 

§ 3240 Stypendia dla uczniów     w kwocie 20 713 zł 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


