
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.99.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  12  lipca  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, 935 i 1089) zarządzam, co następuje:  
 

§  1 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        486 100 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        123 500 zł 

   w tym: 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy    w kwocie 15 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 15 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 15 000 zł 

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        108 500 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 37 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 37 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie 71 500 zł 

 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 40 000 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie 40 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 40 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 40 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  10 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    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 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        232 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   w kwocie        130 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie        130 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie        130 000 zł 

 

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt    w kwocie   4 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   4 000 zł 

   w tym:  

   Dotacje na zadania bieżące    w kwocie   4 000 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 98 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 98 000 zł 
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   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 98 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 80 600 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 80 600 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 75 600 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 75 600 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie   5 000 zł 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        486 500 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        123 500 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        108 500 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 52 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 52 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie 71 500 zł 

 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 40 000zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 40 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 40 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  10 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    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 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        232 000 zł 

   W tym: 

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt    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 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie        228 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie        228 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie        228 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 80 600 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 80 600 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 75 600 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 75 600 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie   5 000 zł 
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A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        481 100 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        123 500 zł 

   w tym: 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy    w kwocie 15 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 15 000 zł 

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        108 500 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 37 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 71 500 zł 

 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 40 000 zł 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie 40 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 40 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  10 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie 10 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 10 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        232 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   w kwocie        130 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie        130 000 zł 

 

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt    w kwocie   4 000 zł 

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowana na podstawie porozumień (umów) między 

 jednostkami samorządu terytorialnego   w kwocie   4 000 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 98 000 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie 49 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 27 000 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie 22 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 75 600 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 75 600 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 75 600 zł; 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie         405 900 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        123 500 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        123 500 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 37 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 15 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 71 500 zł 

 

Dział 750 Administracja Publiczna    w kwocie 40 000 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 40 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  10 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie 10 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 10 000 zł 
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        232 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt    w kwocie   4 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   4 000 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie        228 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie        157 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 71 000 zł; 

 

 

3) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 75 600 zł 

w tym: 

Projekt pn. „Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin – „Nie tylko zwierzaki kochają rośliny 

i zwierzaki” 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 75 600 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 75 600 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 75 600 zł; 

 

 

4) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   5 000 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   5 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie   5 000 zł 

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie   5 000 zł; 

 

 

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie   5 000 zł 

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie   5 000 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


