
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.122.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  31  sierpnia  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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000 i 1366) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr LV/455/2018 z dnia  

30 sierpnia 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. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 13 960 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie 13 960 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  

samorządu terytorialnego    w kwocie 13 960 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   w kwocie 13 960 zł; 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 13 960 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 13 960 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie 13 960 zł 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   w kwocie 13 960 zł; 

 

3) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 40 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn  

w postaci pieniężnej     w kwocie 30 000 zł 

 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 10 000 zł 

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 

w postaci pieniężnej     w kwocie 10 000 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 30 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 30 000 zł 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 30 000 zł 
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5) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie        145 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie 10 300 zł 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie 10 300 zł 

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  

Nieruchomości      w kwocie 10 300 zł 

 

Dział 710 Działalność usługowa     w kwocie   7 300 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  w kwocie   7 300 zł 

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez  

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie  

odrębnych ustaw      w kwocie   7 300 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   8 400 zł 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   8 400 zł 

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  w kwocie   8 400 zł 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 66 600 zł 

w tym: 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od spadków i darowizn, podatku od  

czynności cywilnoprawnych oraz podatków  

i opłat lokalnych od osób fizycznych   w kwocie 40 100 zł 

§ 0340 Wpływy z podatku od  środków transportowych  w kwocie 30 000 zł 

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  w kwocie   5 600 zł 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat  

komorniczych i kosztów upomnień   w kwocie   2 500 zł 

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu  

podatków i opłat     w kwocie   2 000 zł 

 

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 26 500 zł 

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez  

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie  

odrębnych ustaw     w kwocie 22 500 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat    w kwocie   4 000 zł 

 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie 36 600 zł 

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe    w kwocie 36 600 zł 

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek    w kwocie 36 600 zł 

 

Dział 855 Rodzina      w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   w kwocie 10 000 zł 

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące  

realizowane na podstawie porozumień (umów) między  

jednostkami samorządu terytorialnego   w kwocie 10 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie   5 800 zł 

w tym: 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami    w kwocie   3 400 zł 

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłat  

komorniczych i kosztów upomnień   w kwocie   2 300 zł 

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu  

podatków i opłat     w kwocie   1 100 zł 
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Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie   2 400 zł 

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych  

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie   2 400 zł; 

 

6) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        244 514 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 12 000 zł 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   3 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   9 000 zł 

 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie        170 000 zł 

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe    w kwocie        170 000 zł 

§ 4810 Rezerwy      w kwocie        170 000 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 20 614 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie 20 614 zł 

§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej  

subwencji ogólnej za lata poprzednie   w kwocie 20 614 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 41 900 zł 

w tym: 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  w kwocie 29 600 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie   3 000 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      600 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie 16 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie   7 300 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   7 300 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie   5 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   5 000 zł; 

 

7) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        638 314 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie 41 900 zł 

Rozdział 01008 Melioracje wodne     w kwocie 41 900 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 41 900 zł 

 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        240 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie        240 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie        240 000 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        173 800 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi  gospodarki mieszkaniowej w kwocie        173 800 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 75 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 25 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 73 800 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 12 000 zł 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 000 zł 

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 000 zł 
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Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie 20 614 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa  subwencji ogólnej dla jednostek  

samorządu terytorialnego    w kwocie 20 614 zł 

§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej  

subwencji ogólnej za lata poprzednie   w kwocie 20 614 zł 

 

Dział 855 Rodzina      w kwocie 50 000 zł 

Rozdział 85595 Pozostała działalność     w kwocie 50 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 50 000 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        100 000 zł 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi    w kwocie        100 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie        100 000 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Malni 
    

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        257 600 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie        257 600 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie        257 600 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        257 600 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 73 800 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 73 800 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 73 800 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 73 800 zł. 

 

B. Oświata –Zespół  Szkół  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 80 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 80 000 zł 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące    w kwocie 80 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 80 000 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 15 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 15 000 zł 

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące    w kwocie 15 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 15 000 zł. 

 

G. Zespół  Rekreacyjno-Sportowy  w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 10 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 10 000 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 10 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł. 

 

§  2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


