
 

ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.13.2020 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  30  stycznia  2020 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin  

na 2020 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, 1571 i 1696) art. 257 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) zarządzam, co następuje:  

 

§  1.  Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XX/208/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 r., dokonuje się zmian w planie finansowym 

dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 60 157 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie 60 157 zł 

w tym: 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych    w kwocie 60 157 zł 

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  w kwocie 60 157 zł; 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 66 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 66 500 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie 66 500 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie      429 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w kwocie        61 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   2 510 zł 

§ 4190 Nagrody konkursowe     w kwocie 15 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 16 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   8 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 21 500 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   3 000 zł; 

 

3) zwiększa  się  budżet   po stronie  wydatków    w kwocie   6 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie   6 500 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie   6 500 zł 

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane  

do wynagrodzeń     w kwocie   6 500 zł. 
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D. Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 60 157 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 60 157 zł 

Rozdział 92116 Biblioteki      w kwocie 60 157 zł 

§ 2800 Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek  

zaliczanych do sektora finansów publicznych  w kwocie 60 157 zł. 

 

G. Zespół  Rekreacyjno-Sportowy  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 60 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 60 000 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 60 000 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie      429 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w kwocie        61 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   2 510 zł 

§ 4190 Nagrody konkursowe     w kwocie 15 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 16 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   8 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 15 000 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   3 000 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


