
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.73.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  09  maja  2018 r. 

 

w  sprawie  dokonania  zmian  budżetu  Gminy  Gogolin  na  2018  rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    dochodów    w kwocie 468 366 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 468 366 zł 

   w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 209 334 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 209 334 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 209 334 zł 

 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 259 032 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 259 032 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 032 zł; 

 

2)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków   w kwocie 468 366 zł 

w tym:  

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 468 366 zł 

   w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 209 334 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 209 334 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 209 334 zł 

 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 259 032 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 259 032 zł 

   w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 259 032 zł; 

 

3)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie 426 570 zł 

w tym: 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 426 070 zł 

   w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 186 320 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 186 320 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 320 zł 

 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 228 790 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 228 790 zł 
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w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 228 790 zł 

 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla  

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach  

wychowania przedszkolnego    w kwocie   10 960 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   10 960 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie   10 960 zł 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie        500 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     w kwocie        500 zł 

Dochody bieżące     w kwocie        500 zł 

w tym: 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie        500 zł 

 

4)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie 426 570 zł 

w tym:  

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 426 070 zł 

   w tym: 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 186 320 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 186 320 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 186 320 zł 

 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 228 790 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 228 790 zł 

   w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 228 790 zł 

 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania  

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla  

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych i innych formach  

wychowania przedszkolnego    w kwocie   10 960 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   10 960 zł 

   w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   10 960 zł 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie        500 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     w kwocie        500 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie        500 zł 

   w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie        500 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


