
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.63.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  10  kwietnia  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 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2017 r. z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok. 
 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie       3 294,95 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie   1 000 zł 
 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie       2 284,95 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie       2 284,95 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie       2 284,95 zł 
 

Dział 855 Rodzina      w kwocie        10 zł 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny     w kwocie        10 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie       10 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie        374 640 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        374 640 zł 

   w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie        167 250 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie        167 250 zł 
 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie        202 038 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie        202 038 zł 
 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla  

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach  
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wychowania przedszkolnego    w kwocie   5 352 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie   5 352 zł; 

 

3)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    dochodów    w kwocie       475 020 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie       475 020 zł 

   w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie       206 190 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie        206 190 zł 

 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie        268 830 zł 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie        268 830 zł; 

 

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

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 000 zł; 

 

5)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie   10,00 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 855 Rodzina      w kwocie   10,00 zł 

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny     w kwocie   10,00 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie     8,36 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie     1,43 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie     0,21 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 3  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 76 266 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 76 266 zł 

   w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 74 928 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 74 928 zł 
 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla  

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach  

wychowania przedszkolnego    w kwocie   1 338 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   1 338 zł; 

 

2)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 96 705 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 96 705 zł 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 96 705 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 96 705 zł. 
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B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Malni 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 60 210 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 60 210 zł 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 60 210 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 60 210 zł; 

 

2)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 76 346 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 76 346 zł 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 76 346 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 76 346 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa   w  Kamieniu Śl. 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 32 112 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 32 112 zł 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 32 112 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 32 112 zł; 

 

2)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 40 718 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 40 718 zł 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 40 718 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 40 718 zł. 

 

B. Oświata – Publiczne  Przedszkole  Nr 1  w Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie         143 547 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        143 547 zł 

   w tym: 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie        139 533 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie        139 533 zł 
 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla  

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach  

wychowania przedszkolnego    w kwocie   4 014 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   4 014 zł; 

 

2)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        181 995 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        181 995 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie        181 995 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie        181 995 zł. 
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B. Oświata – Publiczne  Przedszkole  Nr 3  w Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 62 505 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 62 505 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 62 505 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 62 505 zł; 

 

2)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 79 256 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 79 256 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 79 256 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 79 256 zł. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie       2 284,95 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie       2 284,95 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie       2 284,95 zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne     w kwocie       2 255,82 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie   29,13 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


