
 

ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.46.2020 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  31  marca  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, 1622 i 1649 z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządzam,  

co następuje:  

 

§  1.  Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXII/239/2020 z dnia 31 marca 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        222 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        222 000 zł 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi    w kwocie        222 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie        222 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        222 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        222 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        222 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie        222 000 zł; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 15 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 15 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 15 000 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 15 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 15 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 15 000 zł; 

 

5) zwiększa  się  budżet  po  stronie  przychodów    w kwocie 69 876 zł 

w tym: 

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 69 876 zł. 
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C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 69 876 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie 69 876 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   w kwocie 69 876 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   1 500 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   1 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   1 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 61 500 zł 

§ 4440 Odpisy na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych w kwocie      876 zł 

§ 4610 Koszty postępowania  sadowego i prokuratorskiego w kwocie   3 000 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników  niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie   1 000 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


