
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.128.2017 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  03  październik  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        465 156 zł 

w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie      700 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie      700 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      700 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie      700 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie   2 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie      300 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie      300 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      300 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      300 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        119 598 zł 

   w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 99 598 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 99 598 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 26 000 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 73 598 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie 20 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 20 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        315 258 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie        300 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie        300 000 zł 

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 15 058 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 15 058 zł 

   w tym:  
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   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 15 058 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      200 zł 

 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 27 300 zł 

   w tym: 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie   6 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   6 000 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   2 000 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   4 000 zł 

 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 21 300 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 21 300 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 19 300 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   2 000 zł; 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        465 156 zł 

w tym: 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie      700 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie      700 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      700 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      700 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie   2 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie      300 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie      300 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      300 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      300 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        119 598 zł 

   w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 99 598 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 99 598 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 99 598 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 20 000 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   1 500 zł 
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   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 18 500 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        315 258 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie        300 000 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie        300 000 zł 

 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 15 058 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 15 058 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 15 058 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      200 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      200 zł 

 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 27 300 zł 

   w tym: 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie   6 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   6 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   6 000 zł 

 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 21 300 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 21 300 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 14 600 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   6 700 zł. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        143 856 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie      700 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie      700 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie      700 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie   2 000 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie      300 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie      300 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      300 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        119 598 zł 

   w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 99 598 zł 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   w kwocie 26 000 zł 

§ 4140 Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych    w kwocie 22 000 zł 
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§ 4260 Zakup energii      w kwocie 36 598 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 15 000 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie 20 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 15 258 zł 

   w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 15 058 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 15 058 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie      200 zł 

 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie   6 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie   6 000 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   2 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   4 000 zł; 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        143 856 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie      700 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie      700 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie      700 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie   2 000 zł 

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie      300 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie      300 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie      300 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        119 598 zł 

   w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 99 598 zł 

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 84 598 zł 

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie 15 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   1 500 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   6 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 12 500 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 15 258 zł 

   w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 15 058 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 15 058 zł 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie      200 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie      200 zł 

 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie   6 000 zł 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej   w kwocie   6 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   6 000 zł; 



 5 

 

 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 21 300 zł 

w tym: 

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

                        i zwierzaki” 

Zadania własne 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 21 300 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 21 300 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   w kwocie 16 000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie   3 300 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 000 zł; 

 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 21 300 zł 

w tym: 

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

                         i zwierzaki” 

Zadania własne 

Dział 926 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  w kwocie 21 300 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie 21 300 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 14 600 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   6 700 zł; 

 

5) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        300 000 zł 

w tym: 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w  Kamieniu Śl.” 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        300 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie        300 000 zł 

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        300 000 zł; 

 

6) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        300 000 zł 

w tym: 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w  Kamieniu Śl.” 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        300 000 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie        300 000 zł 

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        300 000 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


