
ZARZĄDZENIE   Nr  29/2013
                                        Wójta    Gminy     Bukowsko 

z dnia  12 lipca  2013 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Bukowsko  na 2013 rok

       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 budżecie gminy na rok 2013:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                                39 300,00 zł
- dochody bieżące
a) Dział 852 – Pomoc społeczna                                                            39 300,00 zł
z tego:
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe                                                                                21 400,00 zł
                        § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
                                        własnych zadań bieżących gmin                      21 400,00 zł

Rozdział 85216- Zasiłki stałe                                                                   17 900,00 zł
                         § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
                                        własnych zadań bieżących gmin                      17 900,00 zł

/ Decyzja Nr 46 Wojewody podkarpackiego zwiększająca  plan dotacji na rok 2013 
z dnia 08.07.2013/                          

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                               39 300,00 zł
z tego:
a) Dział 852 – Pomoc społeczna                                                            39 300,00 zł
z tego:

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe                                                                                21 400,00 zł
a) wydatki bieżące                                  21 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 400,00 zł

Rozdział 85216- Zasiłki stałe                                                                   17 900,00 zł
a) wydatki bieżące                                  17 900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 900,00 zł



3.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

            

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia
852 39 300,00

85214 3110 21 400,00
85216 3110 17 900,00

Razem 39 300,00


