
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.137.2016 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  04  października  2016 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym wydatków  budżetu  Gminy Gogolin na  2016 rok. 

 

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

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 257 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z 2016 r.  

poz. 195) zarządzam, co następuje:  

§  1 

 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        601 600 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 19 000 zł 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy    w kwocie 19 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 19 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 19 000 zł 
 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        183 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie        177 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie       177  000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie        177 000 zł 
 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie   6 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   6 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   6 000 zł 
 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        218 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 33 400 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 33 400 zł 

   w tym:  

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 13 000 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 20 400 zł 
 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 40 600 zł 

   Wydatki majątkowe     w kwocie 40 600 zł 
 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie   4 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   4 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   4 000 zł 
 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie        140 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie        140 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie        140 000 zł 
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Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości  

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 19 000 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych    w kwocie 19 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 19 000 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   w kwocie 19 000 zł 
 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   1 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   1 000 zł 
 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        161 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   w kwocie 72 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 72 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 72 000 zł 
 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami    w kwocie 19 600 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 19 600 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 19 600 zł 
 

Rozdział 90015 Pozostała działalność     w kwocie 60 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 60 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 60 000 zł 
 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 10 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 10 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 10 000 zł; 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie         601 600 zł 

w tym: 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 19 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 19 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 19 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 19 000 zł 
 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        183 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie        177 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie        177 000 zł 

   w tym:  
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   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie        177 000 zł 
 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie   6 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   6 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   6 000 zł 
 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        218 000 zł 

   w tym: 

   w tym: 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   5 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   5 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   5 000 zł 
 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie        164 600 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie        164 600 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie        164 600 zł 
 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 44 000 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   w kwocie   4 000 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 40 000 zł 
 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie   4 400 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   4 400 zł 

   w tym:  

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie   4 400 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 19 000 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych    w kwocie 19 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 19 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 19 000 zł 
 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   1 000 zł 

   w tym:  

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie   1 000 zł 
 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        161 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 90015 Pozostała działalność     w kwocie 60 000 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 60 000 zł 

   w tym:  
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   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 60 000 zł 
 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie        101 600 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie        101 600 zł 

   w tym:  

   Dotacje na zadania bieżące    w kwocie   5 000 zł 

   Wydatki związane z realizacją ich  

statutowych zadań     w kwocie 96 600 zł. 

 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1) zmniejsza    się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie        601 600 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 19 000 zł 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy    w kwocie 19 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 19 000 zł 
 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        183 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie        177 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   9 000 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie   4 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie        120 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 35 000 zł 

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  

analiz i opinii      w kwocie   1 000 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   2 000 zł 

§ 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego w kwocie   6 000 zł 
 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie   6 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   6 000 zł 
 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        218 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 33 400 zł 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  w kwocie 13 000 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie   1 900 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   1 500 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 16 000 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   1 000 zł 
 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 40 600 zł 

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 600 zł 
 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie   4 000 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie   4 000 zł 
 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie        140 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   2 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie        138 000 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 19 000 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych    w kwocie 19 000 zł 
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§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie 19 000 zł 
 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie   1 000 zł 
 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        161 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   w kwocie 72 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 72 000 zł 
 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami    w kwocie 19 600 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 19 600 zł 

 

Rozdział 90015 Pozostała działalność     w kwocie 60 000 zł 

§ 4260 Zakup energii      w kwocie 60 000 zł 
 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie 10 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 10 000 zł; 

 

 

2) zwiększa    się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        601 600 zł 

w tym: 

Zadania własne 

Dział 600 Transport i łączność     w kwocie 19 000 zł 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne    w kwocie 19 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 19 000 zł 
 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    w kwocie        183 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie        177 000 zł 

§ 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale  

i pomieszczenia garażowe    w kwocie        177 000 zł 
 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w kwocie   6 000 zł 

§ 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego w kwocie   6 000 zł 
 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie        218 000 zł 

   w tym: 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie   5 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie   5 000 zł 
 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie        164 600 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie        164 600 zł 
 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 000 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    w kwocie   4 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie 20 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 20 000 zł 
 

Rozdział 75095 Pozostała działalność     w kwocie   4 400 zł 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  w kwocie   4 400 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 19 000 zł 

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych  

jednostek organizacyjnych    w kwocie 19 000 zł 

§ 4430 Różne opłaty i składki     w kwocie 19 000 zł 
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Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   1 000 zł 

Rozdział 80195 Pozostała działalność     w kwocie   1 000 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      900 zł 

§ 4220 Zakup środków żywności    w kwocie      100 zł 
 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie        161 600 zł 

   w tym: 

Rozdział 90015 Pozostała działalność     w kwocie 60 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 60 000 zł 
 

Rozdział 90095 Pozostała działalność     w kwocie        101 600 zł 

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące  

realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy  

jednostkami samorządu terytorialnego   w kwocie   5 000 zł 

§ 4270 Zakup usług remontowych    w kwocie 40 000 zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    w kwocie 56 600 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


