
ZARZĄDZENIE   Nr  42/2013
                                        Wójta    Gminy     Bukowsko 

z dnia  3 października  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. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę                           122 356,44 zł
- wydatki bieżące
a) Dział 801- Oświata i wychowania                                                   122 356,44 zł
z tego:
Rozdział 80101-  Szkoły podstawowe                                                          627,11 zł 
a) wydatki bieżące                                                                                         627,11 zł
- wydatki jednostek budżetowych                                                                 627,11 zł
w tym:
           wynagrodzenia i składki od nich naliczone   627,11 zł

Rozdział 80103-  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         311,97 zł
a) wydatki bieżące                                                                                        311,97 zł
- wydatki jednostek budżetowych                                                                311,97 zł
w tym:
           wynagrodzenia i składki od nich naliczone   311,97 zł
             
Rozdział 80104- Przedszkola                                                                       538,40 zł
a) wydatki bieżące                                                                                        538,40 zł
- wydatki jednostek budżetowych                                                                538,40 zł
w tym:
           wynagrodzenia i składki od nich naliczone   538,40 zł

Rozdział 80110- Gimnazja                                                                     100 521,84 zł
a) wydatki bieżące                                                                                  100 521,84 zł
- wydatki jednostek budżetowych                                                          100 521,84 zł
w tym:
           wynagrodzenia i składki od nich naliczone  100 521,84 zł



Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne                                  20 357,12 zł 
a) wydatki bieżące                                                                                   20 357,12 zł
- wydatki jednostek budżetowych                                                           20 357,12 zł
w tym:
           wynagrodzenia i składki od nich naliczone   20 357,12 zł
                                                     

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                              122 356,44 zł
z tego:
a) Dział 801- Oświata i wychowania                                                   122 356,44 zł
z tego:
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe                                                    122 356,44 zł
a) wydatki bieżące                                                                                  122 356,44 zł
- wydatki jednostek budżetowych                                                          122 356,44 zł
w tym: 
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane     122 356,44 zł

3.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia

801 80101 4010 122 356,44
4040 627,11

80103 4040 311,97
80104 4040 538,40
80110 4040 521,84

4010 100 000,00
80148 4010 20 000,00

4040 357,12
Razem 122 356,44 122 356,44


