
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.111.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  26  lipca  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 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz.1349) 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. 62 i poz. 1000) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr LIV/446/2018 z dnia  

25 lipca 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) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie          93 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział   600 Transport i łączność     w kwocie          20 000 zł 

Rozdział  60016   Drogi publiczne gminne    w kwocie 20 000 zł 

      §  4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 20 000 zł 

 

Dział  750 Administracja publiczna    w kwocie 10 000 zł 

Rozdział  75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie  10 000 zł 

      §  4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł 

 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  50 000 zł 

Rozdział  75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie 25 000 zł 

      §  4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 25 000 zł 

     

Rozdział  75421 Zarządzanie kryzysowe    w kwocie 25 000 zł 

      §  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 25 000 zł 

 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13 000 zł 

Rozdział  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 000 zł 

           § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  

                                 do sektora finansów publicznych   w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział  90095 Pozostała działalność     w kwocie   3 000 zł 

       §  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   3 000 zł 

 

  

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 93 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo      w kwocie         10 000 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie          10 000 zł 

      §      4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł 



Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  50 000 zł 

Rozdział  75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie 50 000 zł 

           § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  

                                 do sektora finansów publicznych   w kwocie 50 000 zł 

 

Dział  801 Oświata i wychowanie     w kwocie   3 000 zł 

Rozdział  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie   3 000 zł 

     §  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   3 000 zł 

 

Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000 zł 

Rozdział  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 000 zł 

     §  2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

   dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

   pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

   finansów publicznych     w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział  90008 Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu  w kwocie 20 000 zł 

      §  4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 20 000 zł 

   

 

§  2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 


