
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.79.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  25  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) 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 z 2019 r. poz. 303,  

326 i 534) zarządzam, co następuje:  

 

§  1.  Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr VIII/80/2019 z dnia 24 kwietnia 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 14 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 14 000 zł 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   w kwocie 14 000 zł 

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  w kwocie 14 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 14 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 14 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 14 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 14 000 zł. 

 

B. Oświata - Publiczne Przedszkole  Nr 1  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie   1 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   1 000 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie   1 000 zł; 

 

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   1 000 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   1 000 zł. 

 

F. Straż  Miejska  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 70 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 70 000 zł 

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)    w kwocie 70 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 70 000 zł; 
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2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 70 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 70 000 zł 

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)    w kwocie 70 000 zł 

§ 3020 Wydatki  osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie   2 000 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 56 000 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie   5 000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  

Fundusz Wsparcia Osób  Niepełnosprawnych  w kwocie   2 000 zł 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych    w kwocie   1 000 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej     w kwocie   4 000 zł. 

 

G. Zespół  Rekreacyjno-Sportowy w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        178 954 zł 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie        178 954 zł 

Rozdział 92601  Obiekty sportowe     w kwocie        178 954 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        178 954 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        178 954 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie        178 954 zł 

Rozdział 92601  Obiekty sportowe     w kwocie        178 954 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie        128 954 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 50 000 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


