
 

ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.70.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  10  kwietnia  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 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 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, 2500, z 2019 r. 

poz. 303, 326 i 534) zarządzam, co następuje:  

 

 

§  1.  Stosownie do Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2019 r. z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania 

zmian budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków 

Gminy Gogolin na 2019 rok 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie     24 074,63 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie 21 673 zł 

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  w kwocie 21 673 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie 21 673 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie       1 928,02 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie       1 928,02 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie       1 928,02 zł 

 

Dział 855 Rodzina      w kwocie 473,61 zł 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny     w kwocie  473,61 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie 473,61 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie 19 761 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 19 761 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19 761 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 761 zł; 
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3)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     22 146,61 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie 21 673 zł 

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  w kwocie 21 673 zł 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  w kwocie      529 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie   5 855 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie   1 694 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w kwocie      243 zł 

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe    w kwocie   4 052 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   3 500 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   1 500 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   4 000 zł 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w kwocie      300 zł 

 

Dział 855 Rodzina      w kwocie 473,61 zł 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny     w kwocie  473,61 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie 396,16 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie   67,74 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w kwocie     9,71 zł. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie       1 928,02 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie       1 928,02 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie       1 928,02 zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne     w kwocie       1 890,21 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie   37,81 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 19 761 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 19 761 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19 761 zł 

§ 3240 Stypendia dla uczniów     w kwocie 19 761 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


