
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.101.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  05  lipca  2018 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów i  wydatków  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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) art. 257 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr LIII/443/2018 z dnia  

04 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 r., dokonuje się 

zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok. 

 

C. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie     200 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie     200 zł 

Rozdział 85295  Pozostała działalność     w kwocie     200 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie     200 zł; 

 

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie     200 zł 

Rozdział 85295 Pozostała działalność     w kwocie     200 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie     200 zł. 

 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie        138 900 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie        138 900 zł 

Rozdział 92695 Pozostała działalność     w kwocie        138 900 zł 

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6  

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków  

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych  

w paragrafie 205     w kwocie 55 600 zł 

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich oraz środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6  

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków  

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych  

w paragrafie 625     w kwocie 83 300 zł; 

 

 

 

 

 



 2 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 77 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 52 000 zł 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 52 000 zł 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  

do sektora finansów publicznych   w kwocie 52 000 zł 

 

Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 25 000 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie 25 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 25 000 zł; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        474 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie     405 000 zł 

w tym: 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie        400 000 zł 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  

do sektora finansów publicznych   w kwocie        400 000 zł 

 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe    w kwocie   5 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   5 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 69 000 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   w kwocie 69 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 69 000 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        474 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 38 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 38 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 38 000 zł; 

 

Dział 752 Obrona narodowa     w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych 

ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej 

Polskiej      w kwocie   5 000 zł 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  w kwocie   5 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie     400 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie        400 000 zł 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  

do sektora finansów publicznych   w kwocie        400 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 31 000 zł 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   w kwocie 31 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 31 000 zł. 
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F. Straż  Miejska  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 48 100 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 48 100 zł 

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)    w kwocie 48 100 zł 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie   3 000 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 31 000 zł 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   w kwocie   1 000 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie   3 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   3 100 zł 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych    w kwocie   1 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie   1 000 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie   3 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        110 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie     110 000 zł 

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)    w kwocie        110 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        110 000 zł. 
 

§  2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


