
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.82.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  02  maja  2019 r. 

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków 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, 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, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326  

i 534) zarządzam, co następuje:  

 

§  1. W uchwale  Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin 

na 2019 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  zmniejsza się budżet po stronie wydatków     w kwocie 53 442 zł 

w tym:  

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 21 442 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 21 442 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 21 442 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 442 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 11 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 11 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 11 000 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie   2 000 zł 

Wynagrodzeni i składek od nich naliczanych  w kwocie   9 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   1 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   1 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 20 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 20 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000 zł 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 53 442 zł 

w tym:  

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 21 442 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 21 442 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 21 442 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 442 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 11 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   1 000 zł 
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w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   1 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 20 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 20 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000 zł. 

 

3)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie   4 893 zł 

w tym:  

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie   4 893 zł 

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  w kwocie   4 893 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   4 893 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie      529 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   4 364 zł; 

 

4)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   4 893 zł 

w tym:  

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie   4 893 zł 

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  w kwocie   4 893 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   4 893 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   w kwocie   2 724 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   2 169 zł. 

 

§  2.  Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2019 rok 

 

A. Urząd Miejski w Gogolinie 
 

1)  zmniejsza się budżet po stronie wydatków     w kwocie 53 442 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 21 442 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 21 442 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 21 442 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 11 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 11 000 zł 

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   9 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   1 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 20 000 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie 20 000 zł; 

 

2)  zwiększa się budżet po stronie wydatków     w kwocie 53 442 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 21 442 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 21 442 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 21 442 zł 
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Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 11 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 11 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   9 000 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej    w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

§ 4190 Nagrody konkursowe     w kwocie   1 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 20 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 11 600 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   8 400 zł; 

 

3)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie   4 893 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie   4 893 zł 

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  w kwocie   4 893 zł 

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

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie      677 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   3 387 zł 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w kwocie      300 zł; 

 

4)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   4 893  zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie   4 893 zł 

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  w kwocie   4 893 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie   1 543 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie      340 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w kwocie        49 zł 

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe    w kwocie      792 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 169 zł. 

 

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


