
 

ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.66.2020 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  30  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 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, 374, 568 i 695) 

zarządzam, co następuje:  

 

§  1.  Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXIII/247/2020 z dnia 30 kwietnia 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    3 559 178 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie     2 475 720 zł 

w tym: 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy    w kwocie 10 000 zł 

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych      w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie     2 465 720 zł 

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  

finansów publicznych     w kwocie      1 997 437 zł 

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3  oraz ust. 3 pkt 5 i 6  

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w paragrafie 625     w kwocie        468 283 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie     1 047 518 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie     1 047 518 zł 

§ 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  

wieczystego przysługującego osobom fizycznym  

w prawo własności     w kwocie   5 000 zł 

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  

oraz prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości w kwocie     1 042 518 zł 

 

Dział 752 Obrona narodowa     w kwocie   4 200 zł 

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych 

ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej 

Polskiej      w kwocie   4 200 zł 

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  w kwocie   4 200 zł 
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Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   9 990 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie   9 990 zł 

§ 2460 Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane  

do sektora finansów publicznych na realizację zadań  

bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora  

finansów publicznych     w kwocie   9 990 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie   1 500 zł 

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   1 500 zł 

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  w kwocie   1 500 zł 

 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe    w kwocie 15 000 zł 

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek    w kwocie 15 000 zł 

 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   4 500 zł 

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie   4 500 zł 

§ 2360 Dochody jednostek  samorządu terytorialnego związane 

z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych ustawami   w kwocie   4 500 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie      750 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   w kwocie      750 zł 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty  

komorniczej i kosztów upomnień   w kwocie      750 zł; 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie        136 178 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie        136 178 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa  subwencji ogólnej dla jednostek  

samorządu terytorialnego    w kwocie        136 178 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   w kwocie        136 178 zł; 

 

3) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie     4 060 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Projekt pn. „BUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ, ULICY DĘBOWEJ I 

ULICY KRÓTKIEJ W GOGOLINIE” 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie     4 060 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 4 060 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie     4 060 000 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 22 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  w kwocie 10 000 zł 

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy  fundusz celowy  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 zł 
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Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 12 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie 12 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 12 000 zł; 

 

5) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 12 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 12 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 12 000 zł; 

 

6) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie       500 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Projekt pn. „"MURAWY  I TRAWY  BOGACTWEM BIORÓŻNORODNOŚCI GMINY 

GOGOLIN” 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        500 000 zł 

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie        500 000 zł 

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 57 290 zł 

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 10 110 zł 

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   1 700 zł 

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie      300 zł 

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   7 650 zł 

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   1 350 zł 

§ 4307 Zakup usług pozostałych    w kwocie        140 590 zł 

§ 4309 Zakup usług pozostałych    w kwocie 24 810 zł 

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        217 770 zł 

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 38 430 zł; 

 

7) zwiększa  się  budżet  po   stronie dochodów    w kwocie 84 998 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 69 998 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie 69 998 zł 

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,  

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 69 998 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie   5 000 zł 

§ 2330 Dotacje celowe otrzymane  od samorządu województwa  

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie   5 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 10 000 zł 

§ 2330 Dotacje celowe otrzymane  od samorządu województwa  

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000 zł; 

 

8) zwiększa  się budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 84 998 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 69 998 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie 69 998 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 69 998  zł 
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Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie   5 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   5 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 10 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł; 

 

9) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  rozchodów    w kwocie        147 000 zł 

w tym: 

§ 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów    w kwocie        147 000 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


