
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.119.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  03  lipca  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 2019 r. poz. 869) 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 94 000 zł 

w tym:  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 01095 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 600 Transport i łączność     w kwocie      200 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie      200 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie       200 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 30 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 30 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 10 800 zł 

    w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 10 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie      600 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      600 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      600 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie      200 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   3 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie   3 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   3 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   3 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 34 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 34 000 zł 
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Wydatki bieżące     w kwocie 34 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 15 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 15 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 94 000 zł 

w tym:  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 01095 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 600 Transport i łączność     w kwocie      200 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie      200 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      200 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 30 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 30 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 10 800 zł 

    w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 10 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie      600 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      600 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      600 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      200 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   3 000 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność     w kwocie   3 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   3 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   3 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 34 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 34 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 34 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 000 zł 
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Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 15 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 15 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 000 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 94 400 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   1 000 zł 

 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie      200 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie      200 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      200 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 30 000 zł 

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,  

lokale i pomieszczenia garażowe   w kwocie 30 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 10 800 zł 

    w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie      600 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      600 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  w kwocie      200 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   3 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie   3 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   3 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 34 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 34 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 20 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 14 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 15 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 15 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 94 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

§ 4190 Nagrody konkursowe     w kwocie   1 000 zł 
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Dział 600 Transport i łączność     w kwocie      200 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie      200 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      200 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 30 000 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie 30 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 10 800 zł 

    w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000 zł 

§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie      600 zł 

§ 4190 Nagrody konkursowe     w kwocie      600 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      100 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      100 zł 

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   3 000 zł 

Rozdział 75495 Pozostała działalność     w kwocie   3 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   3 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 34 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 34 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 32 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 15 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 15 000 zł. 

 

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


