
 

ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.169.2019 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  22  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   738 711,82 zł 

w tym: 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie      250 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     w kwocie      250 zł 

Dochody bieżące     w kwocie      250 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      250 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie        122 589 zł 

   w tym: 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  

społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach  

w centrach integracji społecznej   w kwocie   6 566 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   6 566 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie   6 566 zł 

 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15 000 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 15 000 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000 zł 

 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe      w kwocie 87 697 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 87 697 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 697 zł 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie 13 326 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 13 326 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 326 zł 
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Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 12 539 zł 

Rozdział 85415 Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym  w kwocie 12 539 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 12 539 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 539 zł 

 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   603 333,82 zł 

   w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze    w kwocie        102 000 zł 

Dochody bieżące     w kwocie        102 000 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         102 000 zł 

 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  

alimentacyjnego oraz  składki na ubezpieczenie  

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie        488 553 zł 

Dochody bieżące     w kwocie        488 553 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        488 553 zł 

 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny     w kwocie   79,82 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   79,82 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   79,82 zł 

 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny     w kwocie 12 701 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 12 701 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 701 zł; 
 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   738 711,82 zł 

w tym:  

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie      250 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     w kwocie      250 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      250 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      250 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie        122 589 zł 

   w tym: 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  

społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach  

w centrach integracji społecznej   w kwocie   6 566 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   6 566 zł 
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w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   6 566 zł 

 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 15 000 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 15 000 zł 

 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe      w kwocie 87 697 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 87 697 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 87 697 zł 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie 13 326 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 13 326 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 13 326 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie 12 539 zł 

Rozdział 85415 Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym  w kwocie 12 539 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 12 539 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 12 539 zł 

 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   603 333,82 zł 

   w tym: 

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze    w kwocie        102 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie        102 000 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie        100 500 zł 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   1 000 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      500 zł 

 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  

alimentacyjnego oraz  składki na ubezpieczenie  

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie        488 553 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie        488 553 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie        460 000 zł 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 28 200 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      353 zł 

 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny     w kwocie   79,82 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   79,82 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   79,82 zł 

 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny     w kwocie 12 701 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 12 701 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 12 701 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


