
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.156.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  25  września  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, poz. 1309) 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 XV/143/2019 z dnia 24 września 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. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie   143 890,93 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie   143 890,93 zł 

w tym: 

Rozdział 75801 Część oświatowa  subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego    w kwocie 75 000 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   w kwocie 75 000 zł 

 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe    w kwocie     68 890,93 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie     43 898,26 zł 

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

własnych gmin (związków gmin, związków  

powiatowo-gminnych)     w kwocie     24 992,67 zł; 

 

B. Oświata – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 14 800 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 14 800 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 14 800 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu  i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek  zaliczanych do sektora finansów 

publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie   8 300 zł 

§ 0830 Wpływy z usług     w kwocie   6 500 zł; 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie   7 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   7 000 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie   7 000 zł 

§ 0830 Wpływy z usług     w kwocie   7 000 zł; 
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3) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie    181 690,93 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie    181 690,93 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   181 690,93 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie   181 690,93 zł. 

 

B. Oświata – Publiczne Przedszkole Nr 1 w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 26 172 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 26 172 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 26 172 zł 

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  

w jednostkach realizujących zadania z zakresu  

wychowania przedszkolnego    w kwocie 23 072 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie   3 100 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 26 172 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 26 172 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 26 172 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      100 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie 23 072 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   3 000 zł 

 

B. Oświata – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 76 544 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 76 544 zł 

    w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 75 000 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 75 000 zł 

 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie   1 544 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   1 544 zł. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        129 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 25 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 25 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 25 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        104 000 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza  atmosferycznego i klimatu  w kwocie       104 000 zł 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych   w kwocie       104 000 zł; 

 



 3 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie       234 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie       160 000 zł 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe    w kwocie       160 000 zł 

§ 4810 Rezerwy      w kwocie        160 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 74 000 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza  atmosferycznego i klimatu  w kwocie 74 000 zł 

§ 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych     w kwocie 74 000 zł. 

 

B. Oświata – Liceum  Ogólnokształcące  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 27 787 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 544 zł 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   w kwocie   1 544 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie   1 544 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 26 243 zł 

Rozdział 85401 Świetlice szkolne     w kwocie 26 243 zł 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie      374 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie 19 652 zł 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   w kwocie   1 165 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie   2 911 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w kwocie      715 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      146 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie      300 zł 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych    w kwocie      260 zł 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie      720 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 26 243 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 26 243 zł 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące    w kwocie 26 243 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie 26 243 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


