
ZARZĄDZENIE   Nr 43/2011
                                        Wójta    Gminy     Bukowsko 

z dnia  20 września  2011 rok

w sprawie: zmian w uchwale budŜetowej Gminy Bukowsko  na rok 2011 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym/  Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r  z późniejszymi zmianami/ oraz art. 257 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 12090  z 2009 r.  z
poźn. zm./
Wójt Gminy Bukowsko

Z a r z ą d z a

Co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budŜecie gminy na rok 2011:

1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy o kwotę                                     1 700,00 zł
z tego:
a) Dział 852- Pomoc społeczna                                                                     1 700,00 zł
z tego:
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
                            niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
                            w zajęciach w centrum integracji społecznej                       700 ,00 zł
 - dochody bieŜące
                          § 2010- dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację
                                       zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
                                       innych zadań zleconych gminom ustawami              700,00 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej                                                 1 000,00 zł
- dochody bieŜące
                          § 2030- dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na
                                        realizację własnych zadań bieŜących gmin              1000,00 zł

/Decyzja Nr 71 Wojewody Podkarpackiego zwiększająca  plan dotacji w Rozdz. 85213 z
przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, oraz w Rozdz. 85219 na utrzymanie systemu informatycznego
dla pomocy społecznej Pomost/

   



2. Zmniejsza się wydatki budŜetu Gminy o kwotę                                     4 000,00 zł
z tego:
a) Dział 801- Oświata i wychowanie                                                             4 000,00 zł
Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne                                          4 000,00 zł
a) wydatki bieŜące                                  4 000,00 zł
- wydatki jednostek budŜetowych          4 000,00 zł
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   4 000,00 zł
   

                              
3. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy o kwotę                                       5 700,00 zł
z tego:

a) Dział 801- Oświata i wychowanie                                                             4 000,00 zł
Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             4 000,00 zł
a) wydatki bieŜące                                  4 000,00 zł
- wydatki jednostek budŜetowych          4 000,00 zł
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   4 000,00 zł

b) Dział 852- Pomoc społeczna                                                                     1 700,00 zł
z tego:
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
                            niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
                            w zajęciach w centrum integracji społecznej                        700,00 zł
a) wydatki bieŜące                                  700,00 zł
- wydatki jednostek budŜetowych          700,00 zł
w tym:
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane     700,00 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej                                                 1 000,00 zł
a) wydatki bieŜące                                  1 000,00 zł
- wydatki jednostek budŜetowych          1 000,00 zł
w tym:
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   1 000,00 zł



4. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco.

Dział Rozdział § Zwiększenie Zmniejszenie

801 4 000,00 4 000,00
80148 4220 4 000,00

80103 4220 4 000,00

852 1 700,00

85213 4130 700,00

85219 4210 1 000,00

RAZEM 5 700,00 4 000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.


