
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.132.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  09  sierpnia  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 62 500 zł 

w tym:  

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 60 107 zł 

    w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 19 979 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 19 979 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   6 779 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 200 zł 
 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   9 840 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   9 840 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   9 840 zł 
 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    w kwocie      670 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      670 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      670 zł 
 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie      200 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      200 zł 
 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach  

wychowania przedszkolnego    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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 18 140 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 18 140 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 18 140 zł 
 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   1 278 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   1 278 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   1 278 zł 
 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      593 zł 
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Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie      593 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      593 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      593 zł 
 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      200 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie      200 zł 
 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   1 600 zł 

    w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze    w kwocie      800 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      800 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      800 zł 
 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie      800 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      800 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      500 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      300 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 62 500 zł 

w tym:  

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 60 107 zł 

    w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 21 257 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 21 257 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 979 zł 
 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   9 840 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   9 840 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   9 840 zł 
 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    w kwocie      670 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      670 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      670 zł 
 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie      200 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      200 zł 
 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 28 140 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 28 140 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 18 140 zł 

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      593 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie      593 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      593 zł 
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w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      593 zł 
 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      200 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie      200 zł 
 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   1 600 zł 

    w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze    w kwocie      800 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      800 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      800 zł 
 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie      800 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      800 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      800 zł. 

 

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

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 2  w  Gogolinie 
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie 22 520 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 22 520 zł 

    w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 19 979 zł 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   w kwocie   6 779 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 13 200 zł 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    w kwocie      670 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie      670 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   1 278 zł 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie   1 278 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      593 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie      593 zł 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   w kwocie      593 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 22 520 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 22 520 zł 

    w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 21 257 zł 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 257 zł 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    w kwocie      670 zł 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie      670 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      593 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie      593 zł 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie      593 zł. 
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B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 3  w  Gogolinie 
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie 10 000 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach  

wychowania przedszkolnego    w kwocie 10 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   5 000 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   5 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 28 140 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 28 140  zł 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 28 140 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 18 140 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   5 000 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   5 000 zł, 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Malni 
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie 18 340 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 18 340 zł 

   w tym: 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie      200 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie      200 zł 

 

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 18 140 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 18 140 zł 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      200 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie      200 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie      200 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie      200 zł. 

 

B. Oświata – Publiczne  Przedszkole Nr 1  w  Gogolinie 
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie   9 840 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   9 840 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   9 840 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   9 840 zł; 

 

 



 5 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   9 840 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   9 840 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie   9 840 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   9 840 zł. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie      200 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      200 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne     w kwocie      200 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      200 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      200 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie      200 zł; 

 

3)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie   1 600 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   1 600 zł 

    w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze    w kwocie      800 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      800 zł 

 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie      800 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie      500 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      300 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   1 600 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   1 600 zł 

    w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze    w kwocie      800 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      800 zł 

 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie      800 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      800 zł. 

 

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


