
 ZARZĄDZENIE   Nr  79/F/2018 

                                        Wójta    Gminy     Bukowsko  

z dnia  30 listopada  2018 roku 

 

 

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Bukowsko  na 2018 rok 
 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 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 2018:  

 

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę                                         408,00 zł 

z tego: 

a) Dział 852-Pomoc społeczna                                                                           408,00 zł 

z tego: 

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                      356,00 zł                                       

                         §2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                 356,00 zł 

                                       na realizację własnych zadań gmin 

   

Rozdział 85216- Zasiłki stałe                                                                                 52,00 zł 

                         §2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                  52,00 zł 

                                       na realizację własnych zadań gmin 

 
Decyzja z dnia 28.11.2018 znak F-VI.3111.1.342.2018 z przeznaczeniem na opłacenie składek 

na ubezpieczenie społeczne i wypłatę zasiłków stałych. 

 

2. Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków: 

 

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 

852  Pomoc społeczna  408,00 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej                   

a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych  

w tym: 

wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

 356,00 

 

 

 

 

 

 

356,00 

356,00 

 

356,00 

 



 
 

 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

85216 Zasiłki stałe 

a) wydatki bieżące 

- świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 52,00 

52,00 

52,00 

RAZEM  408,00 
 

 

 

3.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco: 

 

 Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

852 85213 4130  356,00 

 85216 3110  52,00 

 

Razem  408,00 

         

   


