
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.14.2020 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  31  stycznia  2020 r. 

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków 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, poz. 1309, 1571 i 1696)  oraz art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

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

 

§  1. W uchwale  Nr XX/208/2019 z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Gogolin na 2020 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) zmniejsza   się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 23 171 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 22 797 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie 22 797 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 22 797 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 797 zł 
 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      374 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      374 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      374 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      374 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 23 171 zł 

w tym:  

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 22 797 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie 22 797 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 22 797 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 797 zł 
 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      374 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      374 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      374 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      374 zł. 

 

§  2.  Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 22 164 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 21 790 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie 21 790 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 21 790 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      374 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      374 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      374 zł. 
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B. Oświata –Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 2  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   4 321 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   4 183 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie   4 183 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie   2 183 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      138 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      138 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie      138 zł. 

 

B. Oświata –Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 3  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 11 418 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 11 263 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie 11 263 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   4 000 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie   7 263 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      155 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      155 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie       155 zł. 

 

B. Oświata –Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Kamieniu Śl. 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      620 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie      539 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie      539 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie      500 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie        39 zł 

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie        81 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie        81 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie        81 zł. 

 

B. Oświata –Liceum  Ogólnokształcące  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   4 739 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   4 739 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie   4 739 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 500 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie   2 239 zł. 
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B. Oświata –Publiczne  Przedszkole  Nr 1  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   2 073 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   2 073 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie   2 073 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie        73 zł. 

 

B. Oświata –Publiczne  Przedszkole  Nr 3  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   1 007 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 007 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  w kwocie   1 007 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie   1 007 zł. 

 

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


