
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.104.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  09  lipca  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 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz art. 257 oraz art. 258 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r poz.1000) zarządzam,  

co następuje: 

§  1 

 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatki    w kwocie 90 600 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 12 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   1 600 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   1 600 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   1 600 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 11 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 11 000 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 11 000 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 22 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 22 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 22 000 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 22 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 31 000 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   w kwocie 31 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 31 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 000 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 25 000 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie 25 000 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie 25 000 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 90 600 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 12 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   1 600 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   1 600 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   1 600 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 11 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 11 000 zł 

w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 000 zł 
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Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 22 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 22 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 22 000 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 22 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 31 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 31 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 31 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 000 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 25 000 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie 25 000 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie 25 000 zł. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie 56 000 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 31 000 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   w kwocie 31 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 31 000 zł. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 25 000 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie 25 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 25 000 zł. 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 31 000 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 31 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 31 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 31 000 zł. 

 

3)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 25 000 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Projekt pn. „Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturalnego na lokalnym 

   szlaku turystycznym” 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 25 000 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie 25 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 25 000 zł. 

 

B. Oświata  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Kamieniu Śl. 
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie 12 600 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 12 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   1 600 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   1 600 zł 
 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 11 000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie 11 000 zł; 

 

 



 3 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 12 600 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 12 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   1 600 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   1 600 zł 
 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 11 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie 11 000 zł. 

 

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

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 22 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 22 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 22 000 zł 

§ 4110 Składki  na ubezpieczenie społeczne   w kwocie 22 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 22 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 22 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 22 000 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie 22 000 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


