
 

ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.166.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  09  października  2019 r. 

 

w  sprawie  dokonania  zmian  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, 1309 i 1696) oraz art. 257 pkt 1 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)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie   131 724,93 zł 

w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   117 997,60 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   117 997,60 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   117 997,60 zł 

w tym: 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie   117 997,60 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie       1 660,33 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie       1 660,33 zł 

Dochody bieżące     w kwocie       1 660,33 zł 

w tym: 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie        1 660,33 zł 

 

Dział 855 Rodzina      w kwocie 12 067 zł 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze    w kwocie 12 067 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 12 067 zł 

w tym: 

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na zadania bieżące z zakresu administracji  

rządowej zlecone gminom(związkom gmin,  

związkom powiatowo-gminnym)   w kwocie 12 067 zł; 
 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   131 724,93 zł 

w tym:  

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   117 997,60 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   117 997,60 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   117 997,60 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie       2 313,68 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   115 683,92 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie       1 660,33 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie       1 660,33 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie       1 660,33 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie       1 635,99 zł 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   24,34 zł 
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Dział 855 Rodzina      w kwocie 12 067 zł 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze    w kwocie 12 067 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 12 067 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 12 000 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie        67 zł; 

 

3)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    dochodów    w kwocie 922,91 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 922,91 zł 

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych  

lub materiałów ćwiczeniowych   w kwocie 922,91 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 992,91 zł 

w tym: 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie 922,91 zł; 

 

4)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie 922,91 zł 

w tym:  

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 922,91 zł 

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych  

lub materiałów ćwiczeniowych   w kwocie 922,91 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 922,91 zł 

w tym: 

Dotacje na zadania bieżące    w kwocie 423,72 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 499,19 zł. 
 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


