
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.121.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  04  września 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  34 200 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 17 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 17 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 17 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 17 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   1 200 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   1 200 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   1 200 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 18 200 zł 

 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 16 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 16 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie 16 000 zł 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 34 200 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 17 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 17 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 17 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 17 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   1 200 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   1 200 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   1 200 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   1 200 zł 

 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 16 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 16 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie 16 000 zł. 

 

 

 

 

 



 2 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 18 200 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 17 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 17 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 17 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   1 200 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   1 200 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   1 200 zł 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 18 200 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 17 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 17 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 17 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   1 200 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   1 200 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie   1 200 zł. 

 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 16 000 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 16 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 16 000 zł 

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 16 000 zł; 

 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 16 000 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 16 000 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 16 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 16 000 zł. 

 

 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


