
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.165.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  08  października  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, 1309 i 1696) 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 XVI/146/2019 z dnia 07 października 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        504 050 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie   4 050 zł 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy    w kwocie   4 050 zł 

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  

na realizację zadań bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych     w kwocie   4 050 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        500 000 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie        500 000 zł 

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa  własności  

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  w kwocie       500 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        504 050 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie   4 050 zł 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy    w kwocie   4 050 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   4 050 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        500 000 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie        500 000 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie      500 000 zł; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        813 681 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        808 681 zł 

w tym: 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy    w kwocie        123 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie        123 000 zł 

 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie    w kwocie        685 681 zł 

§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa  

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  

samorządu terytorialnego    w kwocie        685 681 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie   5 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   5 000 zł; 
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4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        813 681 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        589 681 zł 

w tym: 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe    w kwocie        490 681 zł 

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu  na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  

porozumień (umów) między jednostkami  

samorządu terytorialnego    w kwocie        490 681 zł 

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 99 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 99 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        123 000 zł 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół    w kwocie        123 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie        123 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        101 000 zł 

w tym: 

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie   5 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   5 000 zł 

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   w kwocie 96 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 96 000 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


