
ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.161.2018 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  08  listopada  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, 1366, 1693 i 1669) zarządzam,  

co następuje:  

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr LVIII/467/2018 z dnia  

07 listopada 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) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 20 614 zł 

w tym: 

Zadania własne 

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; 

 

2) zmniejsza  się  budżet  po   stronie dochodów    w kwocie 20 614 zł 

w tym: 

Zadania własne 

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; 

 

3) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 18 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo     w kwocie 18 500 zł 

Rozdział 01095 Pozostała działalność     w kwocie 18 500 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 18 500 zł; 

 

4) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 18 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 18 500 zł 

Rozdział 92195 Pozostała działalność     w kwocie 18 500 zł 

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu  

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,  

na finansowanie zadań zleconych do realizacji  

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego      w kwocie 18 500 zł; 
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5) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie       105. 000 zł 

w tym: 

Projekt pn. „Centrum przesiadkowe Gogolina” 

Zadania własne 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        105 000 zł 

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie        105 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        105 000 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Malni 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie   7 178 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   7 178 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   7 178 zł 

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów       w kwocie   7 178 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   7 178 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   7 178 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   7 178 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   7 178 zł. 

 

B. Oświata –Zespół  Szkół  w Gogoliniew  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie 17 669 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 17 669 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja       w kwocie 17 669 zł 

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających  

z umów       w kwocie 17 669 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 17 669 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 17 669 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja       w kwocie 17 669 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 17 669 zł. 

 

G. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w  Gogolinie 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie   2 250 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie   2 250 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie   2 250 zł 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów    w kwocie   2 250 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie   2 250 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie   2 250 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie   2 250 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 250 zł. 
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3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        105 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie        105 000 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie        105 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie        105 000 zł. 

 

§  2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


