
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.77.2020 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  01  czerwca  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        126 250 zł 

w tym: 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie   4 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   4 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   4 000 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych    w kwocie   4 000 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie        122 250 zł 

Rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  w kwocie        122 250 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   2 250 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  w kwocie   2 250 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie        120 000 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        126 250 zł 

w tym:  

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie   4 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   4 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   4 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  w kwocie   4 000 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie        122 250 zł 

Rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  w kwocie        122 250 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie        122 250 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        126 250 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie   4 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   4 000 zł 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie   4 000 zł 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie        122 250 zł 

Rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  w kwocie        122 250 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 250 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        120 000 zł; 
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2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   4 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie   4 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   4 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   4 000 zł 

 

3) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        122 250 zł 

w tym: 

Zadania własne 
 

Projekt pn.  „Ku pamięci – zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim” 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie        122 250 zł 

Rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  w kwocie        122 250 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        122 250 zł. 

 

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


