
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.73.2020 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  28  maja  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 2020 r. poz713) 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 XXIV/255/2020 z dnia 27 maja 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  dochodów    w kwocie     1 487 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie     1 038 677 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie     1 038 677 zł 

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych  

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  

finansów publicznych      w kwocie     1 038 677 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie       448 823 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie       448 823 zł 

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  

oraz prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości w kwocie       448 823 zł. 

 

B. Oświata – Publiczne  Przedszkole  Nr 1  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 13 420 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 13 420 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 13 420 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 

w postaci pieniężnej     w kwocie 13 420 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 13 420 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 13 420 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 13 420 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 13 420 zł. 

 

H. Dom  Spokojnej  Starości  „Św. Barbara”  w  Kamionku 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 15 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 15 000 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 

w postaci pieniężnej     w kwocie 15 000 zł; 
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2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 15 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 15 000 zł 

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów  

biobójczych      w kwocie 15 000 zł. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 22 800 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 800 zł 

w tym: 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   w kwocie   3 200 zł 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   w kwocie   3 200 zł 

 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  w kwocie 19 600 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie   3 000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   w kwocie      600 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie 16 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        195 300 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 19 600 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie 19 600 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 17 000 zł 

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  

analiz i opinii      w kwocie   2 600 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        175 700 zł 

w tym: 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   w kwocie   3 200 zł 

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie   3 200 zł 

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg    w kwocie        172 500 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        172 500 zł; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie     1 660 000 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     1 660 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie     1 660 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie     1 660 000 zł. 

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


