
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.80.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  02  czerwca  2017 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym 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 z 2017 r. poz.730 i 935) art. 257 oraz art. 258 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, 659, 933 i 935) zarządzam, co następuje:  

§  1 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 74 000 zł 

w tym: 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 42 000 zł 

   w tym 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 32 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 32 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 22 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 22 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 22 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie 10 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 10 000 zł 

   w tym:  

   Dotacje na zadania bieżące    w kwocie 10 000 zł; 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 74 000 zł 

w tym: 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 42 000 zł 

   w tym 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 10 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 32 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 32 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 22 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 22 000 zł 

   w tym:  



 2 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 22 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie 10 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 10 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 10 000 zł. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 74 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 42 000 zł 

   w tym 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 30 000 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 22 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 22 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie 10 000 zł 

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu  

terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność  

pożytku publicznego     w kwocie 10 000 zł; 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 74 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 42 000 zł 

   w tym 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 30 000 zł 

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia   w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 000 zł 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 22 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 22 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie 10 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł. 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


