
 ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.144.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  02  października  2018 r. 

 

w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  finansowym 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, 1432) oraz art. 257, 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, 1366,1669 i 1693) 

zarządzam, co następuje: 

§  1 

 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatki    w kwocie        368 647 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 23 500 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 23 500 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 13 500 zł 

w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 500 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie 10 000 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        250 000 zł 

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie        250 000 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie        250 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 42 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   2 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   2 000 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie   2 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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 

 

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 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie 17 350 zł 

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  

województw, wybory wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast oraz referenda gminne,  

powiatowe i wojewódzkie    w kwocie 17 350 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 17 350 zł 

w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie      500 zł 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   3 968 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 882 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   2 297 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   2 297 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   2 297 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   2 297 zł 



 2 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      500 zł 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie      500 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      500 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      500 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 11 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 11 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   1 000 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 22 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 22 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 000 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie         368 647 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 23 500 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 23 500 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 13 500 zł 

w tym: 

   Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 500 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie 10 000 zł 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        250 000 zł 

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie        250 000 zł 

Wydatki majątkowe     w kwocie        250 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 42 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 40 000 zł 

w tym: 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   w kwocie 20 000 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie 17 350 zł 

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  

województw, wybory wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast oraz referenda gminne,  

powiatowe i wojewódzkie    w kwocie 17 350 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 17 350 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   7 378 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   9 672 zł 
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Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   2 297 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   2 297 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie   2 297 zł 

w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie      297 zł 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie   2 000 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      500 zł 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie      500 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie      500 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie      500 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000 zł 

   W tym: 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 10 000 zł 

w tym: 

Dotacje na zadania bieżące    w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 23 000 zł 

Wydatki bieżące     w kwocie 23 000 zł 

w tym: 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 000 zł. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie  
 

1)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatki    w kwocie        118 647 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 23 500 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 23 500 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 13 500 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 10 000 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 42 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   2 000 zł 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie   2 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   5 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   4 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 11 000 zł 

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie 20 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie 17 350 zł 

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  

województw, wybory wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast oraz referenda gminne,  

powiatowe i wojewódzkie    w kwocie 17 350 zł 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  w kwocie      500 zł 

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe    w kwocie   3 968 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 12 628 zł 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w kwocie      254 zł 
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Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   2 297 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   2 297 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie   2 297 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie      500 zł 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie      500 zł 

§ 4580 Pozostałe odsetki     w kwocie      500 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 11 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 000 zł 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  

do sektora finansów publicznych   w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 22 000 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie 22 000 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie         118 647 zł 

w tym:  

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 23 500 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 23 500 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 10 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 13 500 zł 

 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie 42 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   2 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 000 zł 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł 

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe    w kwocie 20 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 20 000 zł 

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  w kwocie 17 350 zł 

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  

województw, wybory wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast oraz referenda gminne,  

powiatowe i wojewódzkie    w kwocie 17 350 zł 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   w kwocie   6 754 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie      815 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie      109 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   9 435 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie      237 zł 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   2 297 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   2 297 zł 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   w kwocie      259 zł 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy    w kwocie        38 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   2 000 zł 
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Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie     500 zł 

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie     500 zł 

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych  

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184  

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie     500 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 33 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 000 zł 

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych     w kwocie 10 000 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 23 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 22 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 000 zł; 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        250  000 zł 

w tym: 

Projekt pn. „Centrum przesiadkowe Gogolina” 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        250 000 zł 

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie        250 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        170 000 zł 

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 80 000 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        250 000 zł 

w tym: 

Projekt pn. „Centrum przesiadkowe Gogolina” 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        250 000 zł 

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie        250 000 zł 

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        250 000 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


