
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.82.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  25  maja  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 LI/419/2018 z dnia  

24 maja2018 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 79 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 12 200 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie 12 200 zł 

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między  

jednostkami samorządu terytorialnego   w kwocie 12 200 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  w kwocie 67 300 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 67 300 zł 

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  w kwocie 67 300 zł; 

 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 79 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe    w kwocie 15 000 zł 

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między  

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

lub finansowanie własnych zadań inwestycyjnych  

i zakupów inwestycyjnych    w kwocie 15 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 12 200 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie 12 200 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 12 200 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 52 300 zł 

Rozdział 92116 Biblioteki      w kwocie 52 300 zł 

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  

instytucji kultury     w kwocie 52 300 zł. 

 

 



 2 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   1 200 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie   1 200 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie   1 200 zł; 

 

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   1 200 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie   1 200 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   1 200 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


