
 

ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.60.2020 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  27  kwietnia  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) oraz art. 257 pkt 1 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, 374, 568 i 695) 

zarządzam, co następuje:  
 

§  1.  Stosownie do Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2020 r. z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania 

zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok, dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków 

Gminy Gogolin na 2020 rok 
 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie   208 302,29 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   199 087,29 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   199 087,29 zł 

§ 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   199 087,29 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   2 715 zł 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie     w kwocie   2 715 zł 

§ 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   2 715 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie      500 zł 

Rozdział 75414 Obrona cywilna     w kwocie      500 zł 

§ 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      500 zł 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   6 000 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie   6 000 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie   6 000 zł; 
 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   202 302,29 zł 

w tym:  

Zadania zlecone 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   199 087,29 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   199 087,29 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie       3 290,24 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie          562,64 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w kwocie   50,79 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   195 183,62 zł 
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Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   2 715 zł 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie     w kwocie   2 715 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie   2 715 zł 
 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie      500 zł 

Rozdział 75414 Obrona cywilna     w kwocie      500 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie      500 zł. 
 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie   6 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   6 000 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie   6 000 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   6 000 zł 
 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


