
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.109.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  26 czerwca  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 2019 r. poz.869) zarządzam, co następuje:  

 

§  1.  Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr X/111/2019 z dnia 26 czerwca 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. 

 

B. Oświata – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie   3 300 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   3 300 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   3 300 zł 

§ 0830 Wpływy z usług     w kwocie   3 300 zł 
 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   3 300 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie   3 300 zł 

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  

motywacyjnym     w kwocie   3 300 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   3 300 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 40 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 40 000 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 40 000 zł 

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  

w jednostkach realizujących zadania z zakresu  

wychowania przedszkolnego    w kwocie 40 000 zł; 
 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 40 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 40 000 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie 40 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie 40 000 zł. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie     400 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie     400 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie     400 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 

i darowizn w postaci pieniężnej    w kwocie     400 zł; 

 



 2 

 

2) zwiększa  się  budżet  po s tronie  wydatków    w kwocie     400 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie     400 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie     400 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie     400 zł. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 60 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 60 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 60 000 zł 

§ 6010 Wydatki na zakup i objecie akcji i udziałów  w kwocie 60 000 zł; 
 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 60 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 60 000 zł 

Rozdział 92116 Biblioteki      w kwocie 60 000 zł 

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 60 000 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


