
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.81.2016 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  24  czerwca  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 2016 r. poz. 446) 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 oraz z 2016 r. poz. 195) 

zarządzam, co następuje:  

§  1 

 

Stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXI/195/2016 z dnia  

23 czerwca 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         640 365 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 758 Różne rozliczenia     w kwocie         450 315 zł 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  

samorządu terytorialnego    w kwocie         450 315 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   w kwocie         450 315 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie         190 050 zł 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie         190 050 zł 

§ 0690 Wpływy z różnych opłat    w kwocie         190 050 zł; 

 

 

2) zwiększa  się  budżet  po  stronie dochodów    w kwocie         409 485 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa w kwocie   2 500 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne     w kwocie   2 500 zł 

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między  

jednostkami samorządu terytorialnego    w kwocie   2 500 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        406 985 zł 

w tym: 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 51 000 zł 

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których  

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności  

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem  

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  w kwocie 51 000 zł 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie        355 985 zł 

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których  

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności  

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem  

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  w kwocie        355 985 zł; 

 



 2 

 

3) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        500 000 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność      w kwocie        500 000 zł 

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie    w kwocie        500 000 zł 

§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa  

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  

samorządu terytorialnego    w kwocie        500 000 zł; 

 

 

4) zwiększa  się budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie        752 500 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie        750 000 zł 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe    w kwocie        750 000 zł 

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie        750 000 zł 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa w kwocie   2 500 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne    w kwocie   2 500 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 500 zł; 

 

 

5) zmniejsza  się  budżet  po  stronie  rozchodów    w kwocie        483 380 zł 

w tym: 

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie        483 380 zł. 

 

 

 

B. Oświata – Publiczne  Przedszkole  Nr 1  w  Gogolinie 
 

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

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie      w kwocie      100 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie      100 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      100 zł; 

 

 

2) zwiększa  się budżet  po  stronie  wydatków    w kwocie      100 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 801 Oświata i wychowanie      w kwocie      100 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola      w kwocie      100 zł 

§ 4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego w kwocie      100 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


