
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.142.2016 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia 20 października 2016 r. 
 

w  sprawie:  dokonania   zmian    budżetu    gminy    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) oraz art. 257 pkt 1 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, 1877, 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    dochodów    w kwocie      350 zł 

w tym: 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      350 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   w kwocie      350 zł 

Dochody bieżące     w kwocie      350 zł 

w tym: 

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących gmin z zakresu  

edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych  

w całości przez budżet państwa w ramach programów  

rządowych      w kwocie      350 zł; 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie        193 451 zł 

w tym: 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   2 377 zł 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie     w kwocie   2 377 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   2 377 zł 

w tym: 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)  w kwocie   2 377 zł 
 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie        183 827 zł 

   w tym: 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 55 445 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 55 445 zł 

w tym: 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie 55 445 zł 
 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz  

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  

integracji społecznej     w kwocie   5 459 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   5 459 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  w kwocie   5 459 zł 
 

 



 2 

 

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w kwocie 32 100 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 32 100 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  w kwocie 32 100 zł 
 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe      w kwocie 76 668 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 76 668 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  w kwocie 76 668 zł 
 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie 14 155 zł 

Dochody bieżące     w kwocie 14 155 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  w kwocie 14 155 zł 
 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie   7 247 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   w kwocie   7 247 zł 

Dochody bieżące     w kwocie   7 247 zł 

w tym: 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  w kwocie   7 247 zł; 

 

3)  zmniejsza   się    budżet    po    stronie    wydatków    w kwocie      350 zł 

w tym: 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie      350 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   w kwocie      350 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie      350 zł 

   w tym: 

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie      350 zł; 

 

4)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie        193 451 zł 

w tym: 

Dział 750 Administracja publiczna    w kwocie   2 377 zł 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie     w kwocie   2 377 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   2 377 zł 

   w tym:  

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   2 377 zł 
 

Dział 852 Pomoc społeczna     w kwocie       183 827 zł 

   w tym: 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 55 445 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 55 445 zł 

   w tym: 

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 55 445 zł 
 
 

 

 
 



 3 

 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz  

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  

integracji społecznej     w kwocie   5 459 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   5 459 zł 

   w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie   5 459 zł 
 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w kwocie 32 100 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 32 100 zł 

   w tym: 

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 32 100 zł 
 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe      w kwocie 76 668 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 76 668 zł 

   w tym: 

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie 76 668 zł 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej    w kwocie 14 155 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie 14 155 zł 

   w tym: 

   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  w kwocie 14 155 zł 
 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   w kwocie   7 247 zł 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów   w kwocie   7 247 zł 

   Wydatki bieżące     w kwocie   7 247 zł 

   w tym: 

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   w kwocie   7 247 zł. 

 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


