
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.122.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  07  września  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 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. 

60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXVIII/313/2017 z dnia  

06 września 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) zmniejsza się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 50 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 35 000 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie 35 000 zł 

§ 4480 Podatek od nieruchomości    w kwocie 35 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   3 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   2 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł; 

 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 50 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie  25 000 zł 

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w kwocie 25 000 zł 

§ 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną  

między jednostkami samorządu terytorialnego na  

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  

i zakupów inwestycyjnych    w kwocie 25 000 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 25 000 zł 

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w kwocie 25 000 zł 

§ 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną  

między jednostkami samorządu terytorialnego na  

dofinansowanie własnych zadań bieżących  w kwocie 25 000 zł. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza się budżet po stronie wydatków      w kwocie 28 100 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 28 100 zł 

w tym: 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe     w kwocie   8 100 zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne     w kwocie   8 100 zł 



 2 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie 20 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 20 000 zł; 

 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 28 100 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 28 100 zł 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie 28 100 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 20 000 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie   8 100 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


