
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.24.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  31  stycznia  2019 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin 

na  2019 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, 1349, 1432 i 2500) 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2254  

i 2500) zarządzam, co następuje:  

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr IV/50/2019 z dnia  

30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2019 r., dokonuje się 

zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok. 

 

A. Urząd Miejski w Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 84 242 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 84 242 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   w kwocie 84 242 zł 

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między  

jednostkami samorządu terytorialnego   w kwocie 84 242 zł; 

 

2) zwiększą  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 84 242 zł 

w tym: 

SYSTEM  GOSPODAROWANIA  ODPADAMI  KOMUNAALNYMI 

Zadania własne 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 84 242 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   w kwocie 84 242 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 84 242 zł; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 54 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 50 000 zł 

Rozdział 70095 Pozostała działalność     w kwocie 50 000 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie 50 000 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie   4 000 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   4 000 zł 

§ 8550 Różne rozliczenia finansowe    w kwocie   4 000 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 54 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 50 000 zł 

Rozdział 70095 Pozostała działalność     w kwocie 50 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 50 000 zł 

 



 2 

 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie   4 000 zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe    w kwocie   4 000 zł 

§ 8550 Różne rozliczenia finansowe    w kwocie   4 000 zł. 

 

§  2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


