
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.77.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  16  maja  2018 r. 

 

w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  finansowym 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 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    wydatki    w kwocie 17 790 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   6 850 zł 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych form wychowania  

przedszkolnego     w kwocie   6 850 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   6 850 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   6 850 zł 
 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 10 940 zł 

   w tym: 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie      900 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      900 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      900 zł 
 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie 10 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 10 000 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 10 000 zł 
 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie        40 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie        40 zł 

w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie        40 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 17 790 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   6 850 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   6 850 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   6 850 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   6 850 zł 
 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 10 940 zł 

   w tym: 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 10 900 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 10 900 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 900 zł 
 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie        40 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie        40 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie        40 zł. 
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B. Oświata  Publiczne  Przedszkole  Nr 1  w  Gogolinie  
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie   6 850 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   6 850 zł 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych form wychowania  

przedszkolnego     w kwocie   6 850 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   6 850 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   6 850  zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   6 850 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   6 850 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   6 850 zł. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie  
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatki    w kwocie        40 zł 

Zadania zlecone 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie        40 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie        40 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie        40 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 18 904 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie        40 zł 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie        40 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie        40 zł; 

 

3)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatki    w kwocie 10 000 zł 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie 10 000 zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne     w kwocie 10 000 zł; 

 

4)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 10 000 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 10 000 zł 

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  

od innych jednostek samorządu terytorialnego  w kwocie 10 000 zł. 

 

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

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      900 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      900 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie      900 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      900 zł; 
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2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      900 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      900 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie      900 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie      900 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


