
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.34.2020 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  28  lutego  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, 1696 i 1815) 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 XXI/218/2020 z dnia 27 lutego 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) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        113 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        100 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        100 000 zł 

§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  

porozumień (umów)  między jednostkami samorządu  

terytorialnego      w kwocie        100 000 zł 

 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie   3 000 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie   3 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   3 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie 10 000 zł 

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane  

do wynagrodzeń     w kwocie   5 000 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie   5 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie       113 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie       100 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie       100 000 zł 

§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  

porozumień (umów)  między jednostkami samorządu  

terytorialnego      w kwocie        100 000 zł 

 

Dział 752  Obrona narodowa     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych  

ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej 

Polskiej      w kwocie 10 000 zł 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  w kwocie 10 000 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 000 zł 
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Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie   2 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł. 

 

B. Oświata - Liceum  Ogólnokształcące  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      496 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      496 zł 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   w kwocie      496 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie      496 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      496 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie      496 zł 

Rozdział  80120  Licea ogólnokształcące    w kwocie      496 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie      496 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


