
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.54.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  31  marca  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, 1579 i 1948) art. 247 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:  
 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXII/266/2017 z dnia  

30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie Gminy 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        159 508 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie 32 150 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego   w kwocie 32 150 zł 

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  

gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 

gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw pozyskanych z innych źródeł  w kwocie 32 150 zł 

 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie        127 358 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego    w kwocie        127 358 zł 

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa   w kwocie        127 358 zł; 

 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        159 508 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie 32 150 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie 32 150 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie      500 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      500 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   2 000 zł 

§ 4210 Zakup usług pozostałych    w kwocie   3 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   7 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 19 150 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        127 358 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie        127 358 zł 

§ 4210 Zakup usług pozostałych    w kwocie        127 358 zł; 

 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        167 020 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        167 020 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        167 020 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        167 020 zł; 
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4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 85 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie 20 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie 20 000 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie 10 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straży pożarnej     w kwocie   5 000 zł 

§ 4210 Zakup usług pozostałych    w kwocie   5 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 60 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 60 000 zł; 

 

5) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        360 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Projekt pn."Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.” 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        360 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie        360 000 zł 

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        210 000 zł 

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        150 000 zł; 

 

6) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        409 393 zł 

w tym: 

Projekt pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina” 

Zadania własne 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie        409 393 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie        409 393 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 49 393 zł 

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        155 000 zł 

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        205 000 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa Nr 2  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        100 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        100 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie        100 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        100 000 zł. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 31 413 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie 31 413 zł 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   w kwocie 31 413 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 11 413 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 20 000 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


