
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.61.2016 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  29  kwietnia  2016 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin 

na  2016 rok. 
 

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

(Dz.U. z 2015 r. poz.1515 i 1890) 247 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, poz. 1877 oraz z 

2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130,.1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) zarządzam, co 

następuje:  

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XIX/176/2016 z dnia  

28 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r, dokonuje się 

zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok. 
 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie   1 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 500 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   1 500 zł 

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  

w postaci pieniężnej     w kwocie   1 500 zł; 

 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  dochodów    w kwocie   5 760 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   3 500 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   3 500 zł 

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  

lub innych umów o podobnym charakterze   w kwocie   3 500 zł 

 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie   2 260 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie   2 260 zł 

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  

w postaci pieniężnej      w kwocie   2 260 zł; 

 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 66 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 66 500 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 66 500 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 66 500 zł; 

 

4) zwiększa  się  budżet  po stronie  wydatków    w kwocie 40 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie   5 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie   5 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie   5 000 zł 

 

 



 2 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia     w kwocie 35 000 zł 

Rozdział 85195 Pozostała działalność     w kwocie 35 000 zł 

§ 2800 Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek  

zaliczanych do sektora finansów publicznych  w kwocie 35 000 zł. 

 

B. Oświata – Zespół  Szkół  w  Gogolinie 
 

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   2 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   2 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 000 zł. 

 

 

G. Zespół  Rekreacyjno-Sportowy  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 24 516 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 24 516 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 24 516 zł 

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe    w kwocie   1 500 zł 

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek  

samorządu terytorialnego    w kwocie        66 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 22 450 zł; 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 24 516 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 926 Kultura fizyczna     w kwocie 24 516 zł 

Rozdział 92601 Obiekty sportowe     w kwocie 24 516 zł 

§ 4480 Podatek od nieruchomości    w kwocie        66 zł 

§ 4700 Szkolenia pracowników niebedących członkami  

korpusu służby cywilnej    w kwocie   2 000 zł 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  w kwocie 22 450 zł. 

 

H. Dom  Spokojnej  Starości  „Św. Barbara”  w  Kamionku 
 

1) zwiększa  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie 28 760 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie 28 760 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej    w kwocie 28 760 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 12 260 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 16 500 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


