
 

 

 ZARZĄDZENIE   Nr  58/F/2019 

                                        Wójta    Gminy     Bukowsko  

z dnia  25 września 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę                   6 526,00 zł 

z tego: 

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa                                                                               6 526,00 zł 

 Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

                            wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda        

                             gminne, powiatowe i wojewódzkie                                      6 526,00 zł 

                         §2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa             6 526,00 zł 

                                       na realizację zadań bieżących z zakresu  

                                       administracji rządowej oraz innych zadań  

                                       zleconych gminie (związkom gmin)ustawami      

 

Decyzja Nr DKO-801-9/19Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie z dnia 18-09-2019 

roku – Wybory uzupełniające do Rady Gminy zarządzone na dzień 27 października 

2019 roku. 

 

                                        

2. Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków: 

 
Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 

751  

 

 

75109 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                  

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda        

gminne, powiatowe i wojewódzkie                                       

a)wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 

w tym: 

6 526,00 

 

 

6 526,00 

 

 

 

 

6 526,00 

2 871,00 

 

 



wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

 

- świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

1 500,00 

 

1 371,00 

 

 

3 655,00 

 

RAZEM 6 526,00  
 

 

 

 

3.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco: 

 

 

         

   

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

751 75109 3030 3 655,00  

  4110 300,00  

  4120 50,00  

  4170 1 150,00  

  4210 1 171,00  

  4300 100,00  

  4410 100,00  

 

Razem 6 526,00  
 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


