
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.70.2020 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  19  maja  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 2020 r. poz.713) 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. 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     65 758,70 zł 

w tym: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaw kwocie   1 000 zł 

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji   w kwocie   1 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   1 000 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   w kwocie   1 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie     65 758,70 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie     65 758,70 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie     65 758,70 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie     65 758,70 zł; 
 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     65 758,70 zł 

w tym:  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaw kwocie   1 000 zł 

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji   w kwocie   1 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   1 000 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   w kwocie   1 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie     65 758,70 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie     65 758,70 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie     65 758,70 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie     65 758,70 zł. 

 

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

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 56 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaw kwocie   1 000 zł 

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji   w kwocie   1 000 zł 

§ 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie   1 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 55 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie 55 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 55 000 zł; 
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2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   1 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaw kwocie   1 000 zł 

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji   w kwocie   1 000 zł 

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy  

i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  w kwocie   1 000 zł; 

 

3) zmniejsza   się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie     10 758,70 zł 

w tym: 

Zadania własne 
 

Projekt pn.  „Zdalna szkoła” 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie     10 758,70 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie     10 758,70 zł 

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie     10 758,70 zł: 

 

4)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie     10 758,70 zł 

w tym: 

Zadania własne 
 

Projekt pn.  „Zdalna szkoła” 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie     10 758,70 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie     10 758,70 zł 

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie     10 758,70 zł; 

 

5) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 55 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 
 

Projekt pn.  „Zdalna szkoła plus” 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 55 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie 55 000 zł 

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 53 000 zł 

§ 4437 Różne opłaty i składki     w kwocie   2 000 zł. 

 

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


