
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.69.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  27  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) 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 L/413/2018 z dnia  

26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 r., dokonuje się 

zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po   stronie dochodów    w kwocie 45 614 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 20 000 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 20 000 zł 

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego    w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 20 614 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 20 614 zł 

§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej  

subwencji ogólnej za lata poprzednie   w kwocie 20 614 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe      w kwocie   5 000 zł 

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  w kwocie   5 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 45 614 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 20 614 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 20 614 zł 

§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej  

subwencji ogólnej za lata poprzednie   w kwocie 20 614 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe      w kwocie   5 000 zł 

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem  

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych  

nienależnie lub w nadmiernej wysokości  w kwocie   5 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza  atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000 zł 

 



 2 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  

do sektora finansów publicznych   w kwocie 20 000 zł 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   4 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   4 000 zł 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe    w kwocie   4 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   4 000 zł 

 

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie   2 000 zł 

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych     w kwocie   2 000 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 3  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 30 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 30 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 30 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 32 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 32 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 32 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 30 000 zł. 

 

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

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie   1 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 000 zł; 

 

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie   1 000 zł 

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   w kwocie   1 000 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


