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w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.211, art.212, ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)  
 

Rada Gminy Bukowsko 

uchwala co następuje : 

 

§ 1 
 

 Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych: 
 
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                                      355 793 zł 
z tego 
 
a) Dział 020- Leśnictwo                                                                                 100 000 zł 
Rozdział 02001- Gospodarka leśna                                                                 100 000 zł 
- dochody majątkowe 
                         § 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych       100 000 zł 
/ dochody ze sprzedaży drewna/ 
 
b) Dział 600- Transport i Łączność                                                               42 793 zł 
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne                                                        42 793 zł 
- dochody bieżące 
                          § 0690- wpływy z różnych opłat                                             42 793 zł 
1/opłata za wejście w teren Gminy wpłacona przez Firmę Martiffer Wind Energy- 
41 500 zł 
2/ odszkodowanie za działkę nr 15/109 stanowiącą własność Gminy położoną w 
Karlikowie nabytą przez Województwo Podkarpackie przeznaczoną pod drogę 
wojewódzką nr 889 Sieniawa –Bukowsko- Szczawne -1 293 zł 
 
c) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
                       jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
                       związane z ich poborem                                                         210 000 zł 
z tego: 
 
Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od  
                            czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 



                            od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych          6 000 zł 
- dochody bieżące 
                          § 0330- podatek leśny                                                                6 000 zł 
 
Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
                            od spadków i darowizn, podatku od czynności  
                            cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
                             osób fizycznych                                                                   204 000 zł 
- dochody bieżące 
                          § 0310- podatek od nieruchomości                                         100 000 zł 
                          § 0320- podatek rolny                                                               47 000 zł 
                          § 0340- podatek od środków transportowych                           57 000 zł 
 
d) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              3 000 zł 
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 3 000 zł 
- dochody bieżące 
                           § 0750- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
                                         Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych 
                                         do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
                                          o podobnym charakterze                                            3 000 zł    
/dochody z wynajmu Domu Ludowego w Bukowsku/ 
 
 
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę                                     150 000 zł 
z tego: 
a) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
                       jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki 
                       związane z ich poborem                                                         150 000 zł 
z tego: 
Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od  
                            czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
                            od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       150 000 zł 
- dochody bieżące 
                          § 0310- podatek od nieruchomości                                         150 000 zł 
 
 
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                       12 608 zł 
z tego: 
a) Dział 801- Oświata i wychowanie                                                               12 608 zł 
Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             12 608 zł 
a) wydatki bieżące                                12 068 zł 
- wydatki jednostek budżetowych        12 068 zł 
w tym: 
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  12 068 zł 

 



4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                        218 401 zł 
z tego: 
 
a) Dział 020- Leśnictwo                                                                                      7 500 zł 
Rozdział 02001-  Gospodarka leśna                                                                     7 500 zł       
a) wydatki bieżące                                7 500 zł 
- wydatki jednostek budżetowych        7 500 zł 
w tym: 
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 500 zł 
 
b) Dział 600- Transport i Łączność                                                                 30 000 zł 
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne                                                          30 000 zł 
a) wydatki bieżące                                30 000 zł 
- wydatki jednostek budżetowych        30 000 zł 
w tym: 
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  30 000 zł 
 
c) Dział 801- Oświata i wychowanie                                                              100 000 zł 
Rozdział 80110- Gimnazja                                                                               100 000 zł 
a) wydatki majątkowe                       100  000 zł 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne   100 000 zł 
Dokończenie budowy Sali Gimnastycznej w Nowotańcu. 
 
d) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza                                           12 608 zł 
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów                                               12 608 zł 
a) wydatki bieżące           12 608 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  12 608 zł 
/ 20% wkładu własnego Gminy do otrzymanej dotacji na stypendia dla uczniów/ 
 
e) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                       68 293 zł 
z tego: 
Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi                                                        23 793 zł 
a) wydatki bieżące                                23 793 zł 
- wydatki jednostek budżetowych        23 793 zł 
w tym: 
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  23 793 zł 
 
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg                                               45 000 zł 
a) wydatki bieżące                                45 000 zł 
- wydatki jednostek budżetowych        45 000 zł 
w tym: 
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  45 000 zł 
 



5. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

     
020 02001 4300 7 500,00  

     
600 60016 4270 30 000,00  

     
     

801   100 000,00 12 608,00 
     
 80146 4300  7 608,00 
  4700  5 000,00 
     
 80110 6050 100 000,00  
     

854 85415 3240 12 608,00  
     

900   68 293,00  
     
 90003 4300 23 293,00  
     
 90015  45 000,00  
  4260 30 000,00  
  4300 15 000,00  
     
 Razem  218 401,00 12 608,00 


