
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.19.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  27  stycznia  2017 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin 

na  2017 rok. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) 247 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, poz. 1877 oraz z 

2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130,.1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 

195, 1257 i 1454) zarządzam, co następuje:  

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXIX/264/2017 z dnia  

26 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie Gminy Gogolin na 2017 r, 

dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się   budżet   po  stronie  dochodów    w kwocie 63 393 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 63 393 zł 

Rozdział 70095 Pozostała działalność     w kwocie 63 393 zł 

§ 2007 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 205      w kwocie 63 393 zł; 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 30 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami    w kwocie 30 000 zł 

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  

realizowane na podstawie porozumień (umów) między  

jednostkami samorządu terytorialnego   w kwocie 30 000 zł; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie         448 607 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie         291 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie         291 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie         291 000 zł 

 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe     w kwocie  50 000 zł 

Rozdział 80395 Pozostała działalność     w kwocie 50 000 zł 

§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między  

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  kwocie 50 000 zł; 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 000 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami    w kwocie 40 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 40 000 zł 
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Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 67 607 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 67 607 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 67 607 zł 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        482 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        410 000 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie        410 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie        410 000 zł 

 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe     w kwocie  50 000 zł 

Rozdział 80395 Pozostała działalność     w kwocie 50 000 zł 

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora  

finansów publicznych     w kwocie 50 000 zł 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie  12 000 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     w kwocie 12 000 zł 

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek  

zaliczanych do sektora finansów publicznych  w kwocie 12 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami    w kwocie 10 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


