
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.163.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  07  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     1 056 394 zł 

w tym: 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie 35 300 zł 

Rozdział 75108  Wybory do sejmu i senatu    w kwocie 35 300 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 35 300 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 35 300 zł 
 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   3 980 zł 

   w tym: 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie   2 360 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   2 360 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   2 360 zł 
 

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania    w kwocie   1 620 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   1 620 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie   1 620 zł 
 

Dział 855 Rodzina      w kwocie     1 017 114 zł 

   w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze    w kwocie        999 933 zł 

Dochody bieżące     w kwocie        999 933 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        999 933 zł 
 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny     w kwocie 11 632 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 11 632 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 11 632 zł 
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Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie  

z przepisami ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz  

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie   5 549 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   5 549 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   5 549 zł; 
 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     1 056 394 zł 

w tym:  

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie 35 300 zł 

Rozdział 75108  Wybory do sejmu i senatu    w kwocie 35 300 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 35 300 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 35 300 zł 
 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   3 980 zł 

   w tym: 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie   2 360 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   2 360 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   2 360 zł 
 

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania    w kwocie   1 620 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   1 620 zł 

w tym: 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie   1 620 zł 
 

Dział 855 Rodzina      w kwocie     1 017 114 zł 

   w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze    w kwocie        999 933 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie        999 933 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie        999 933 zł 
 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny     w kwocie 11 632 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 11 632 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 11 000 zł 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      632 zł 
 

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie  

z przepisami ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz  

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie   5 549 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   5 549 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   5 549 zł. 
 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


