
 ZARZĄDZENIE   Nr  12/F/2016 
                                        Wójta    Gminy     Bukowsko  

z dnia  11 kwietnia  2016 roku 
 

 
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Bukowsko  na 2016 rok 
        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016:  
 
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę                 35 092,00 zł 
z tego: 
a) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza                                        35 092,00 zł Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów                                           35 092,00 zł 
                          §2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
                                       na realizację własnych zadań bieżących  
                                      gmin (związków gmin)                                              35 092,00 zł 
 
Decyzja Nr 24  Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.04.2016 roku z przeznaczeniem na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 
 
                                                                                                                          
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                     35 818,00 zł 
z tego: 
a) Dział 020- Leśnictwo                                                                                    400,00 zł Rozdział 02001- Gospodarka leśna                                                                    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 
 
 
b) Dział 750-Admnistracja publiczna                                                           326,00 zł Rozdział 75095- Pozostała działalność                                                            326,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                                  326,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                          326,00 zł 
w tym: 
         wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   326,00 zł 
 
 
 
 
 



 
c) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza                                    35 092,00 zł Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów                                       35 092,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                           35 092,00 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                          35 092,00 zł 
 
 
                                                                   
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                       726,00 zł 
z tego: 
a) Dział 020- Leśnictwo                                                                                    400,00 zł Rozdział 02001- Gospodarka leśna                                                                    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 
 
 
b) Dział 750-Admnistracja publiczna                                                           326,00 zł Rozdział 75023- Urzędy gmin                                                                         326,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                                  326,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                          326,00 zł 
w tym: 
         wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   326,00 zł 
 
 
4.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco: 
 
 
           Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

     
020 02001 4210 400,00  

  4300  400,00 
     

750 75023 4430  326,00 
     
 75095 4430 326,00  
     

854 85415 3240 35 092,00  
     

Razem 35 818,00 726,00 
 

 
§ 2 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


