
ZARZĄDZENIE   Nr  16/2015 
                                        Wójta    Gminy     Bukowsko  

z dnia  25 marca  2015 roku 
 

 
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Bukowsko  na 2015 rok 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Bukowsko 
 

Z a r z ą d z a 
 
Co następuje: 
 

§ 1 
 
Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na rok 2015: 
 
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę               112 167,00 zł 
z tego: 
a) Dział 801- Oświata i wychowanie                                                             67 778,00 zł 
Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             67 778,00 zł                       
                         § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
                                       na realizację własnych zadań bieżących  
                                       gmin                                                                          67 778,00 zł 
 
/ Decyzja Nr 20 Wojewody podkarpackiego z dnia 20.03.2015 r. przeznaczone na realizację 
zadań własnych w zakresie wychowania pzredszkolnego / 
 
 
 
b) Dział 852- Pomoc społeczna                                                                          400,00 zł 
Rozdz. 85295- Pozostała działalność                                                                   400,00 zł 
                     § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                   400,00 zł 
                                       na realizację zadań bieżących zakresu administracji   
                                       rządowej oraz innych zadań zleconych  
                                       gminie                                                                   
/ Decyzja Nr 19 Wojewody podkarpackiego z dnia 19.03.2015 r przeznaczone na realizację 
zadań Karty Dużej Rodziny./ 
 
 
 
c) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza                                       43 989,00 zł 
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów                                           43 989,00 zł 
                     § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
                                   na realizację własnych zadań bieżących  
                                   gmin                                                                             43 989,00 zł                                         
 
/ Decyzja Nr 28 Wojewody podkarpackiego z dnia 24.03.2015 r z przeznaczeniem na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/ 
 
 
 



 
 
 
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                     116 202,78 zł 
z tego: 
a) Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
                       gaz i wodę                                                                                     900,00 zł 
Rozdział 40002- Dostarczanie wody                                                                   900,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                                900,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                        900,00 zł 
w tym: 
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900,00 zł  
 
 
b) Dział 801- Oświata i wychowanie                                                            68 878,00 zł 
z tego: 
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe                                                                1 100,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                             1 100,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                     1 100,00 zł 
w tym: 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane             1 100,00 zł 
 
 
Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             67 778,00 zł                                                   
a) wydatki bieżące                                                           67 778,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                   67 778,00 zł 
w tym: 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane          67 778,00 zł 
         
 
c) Dział 852- Pomoc społeczna                                                                       1 625,78 zł 
z tego: 
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej                                                   1 225,78 zł 
a) wydatki bieżące                                                             1 225,78 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                     1 225,78 zł 
w tym: 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane             1 225,78 zł 
 
 
Rozdz. 85295- Pozostała działalność                                                                   400,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                                400,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                        400,00 zł 
w tym: 
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  400,00 zł 
 
 
d) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza                                      43 989,00 zł 
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów                                          43 989,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                            43 989,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                           43 989,00 zł 
 
 
 
 



 
 
 
e) Dział 900- Gospodarka komunalna                                                            810,00 zł 
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa                                                             810,00 zł  
a) wydatki bieżące                                                                810,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                        810,00 zł 
w tym: 
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  810,00 zł 
 
 
        
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                     4 035,78 zł 
z tego: 
a) Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
                       gaz i wodę                                                                                   900,00 zł 
Rozdział 40002- Dostarczanie wody                                                                  900,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                                900,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                        900,00 zł 
w tym: 
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900,00 zł  
 
 
b) Dział 801- Oświata i wychowanie                                                            1 100,00 zł 
z tego: 
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe                                                              1 100,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                             1 100,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                     1 100,00 zł 
w tym: 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane             1 100,00 zł 
 
 
c) Dział 852- Pomoc społeczna                                                                      1 225,78 zł 
z tego: 
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej                                                 1 225,78 zł 
a) wydatki bieżące                                                             1 225,78 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                     1 225,78 zł 
w tym: 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane             1 225,78 zł 
 
 
d) Dział 900- Gospodarka komunalna                                                            810,00 zł 
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa                                                             810,00 zł  
a) wydatki bieżące                                                                810,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                        810,00 zł 
w tym: 
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  810,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco: 
 
 
           

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

400 40002 4260  900,00 
  4430 900,00  
     
     

801 80101 4010  1 100,00 
  4040 1 100,00  
     
 80103 4010 67 778,00  
     

852 85219 4010  1 225,78 
  4040 1 225,78  
     
 85295 4210 400,00  
     

854 85415 3240 43 989,00  
     

900 90001 4260  810,00 
  4430 810,00  

Razem 116 202,78 4 035,78 
 
 
 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


