
 ZARZĄDZENIE   Nr  38/F/2019 

                                             Wójta    Gminy     Bukowsko  

z dnia  28 czerwca 2019 roku 

 

 

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Bukowsko  na 2019 rok 
 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 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 2019:  
 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków: 

 
Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 

801  Oświata i wychowanie 22 506,00 22 506,00 

 80104 Przedszkola 

a)wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 

w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 22 506,00 

22 506,00 

22 506,00 

 

22 506,00 

 80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

a)wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 

w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 

1 571,00 

 

 

 

 

 

1 571,00 

1 571,00 

 

1 571,00 

 

 80150 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych 

a)wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 

w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

19 872,00 

 

 

 

19 872,00 

19 472,00 

 

18 472,00 

1 000,00 

 

 

400,00 

 



 80152 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

gimnazjach, klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkołach 

innego typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, 

branżowych szkołach I i II stopnia i 

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych 

a)wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 

w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 063,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 063,00 

1 063,00 

 

1 063,00 

 

 

RAZEM 

 

22 506,00 

 

22 506,00 
 

 

2.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

801 80104 4010  22 506,00 

     

 80149 4010 1 300,00  

  4040 171,00  

  4110 100,00  

     

 80150 3020 400,00  

  4040 18 472,00  

  4300 1 000,00  

     

 80152 4040 1 063,00  

     

Razem 22 506,00 22 506,00 

 

3. Zmiany wprowadzono w budżecie Zespołu Szkół w Nowotańcu. 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


