
 ZARZĄDZENIE   Nr  66/F/2019 

                                        Wójta    Gminy     Bukowsko  

z dnia  7 października  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 2018 r., poz. 994 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 2019:  

 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                                    148 857,88 zł 

z tego: 

a) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo                                                          148 857,88 zł 

Rozdział 01095- Pozostała działalność                                                        148 857,88 zł 

                         §2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa        148 857,88 zł 

                                       na realizację zadań bieżących z zakresu  

                                       administracji rządowej oraz innych zadań  

                                       zleconych gminie (związkom gmin)ustawami     

 
Decyzja z dnia 03.10.2019 roku znak MF/FG1.4143.3.560.2019.MF.4343 Wojewody 

Podkarpackiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.   

 

 

 

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2019 o kwotę                    404,96 zł 

z tego: 

a)Dział 801-Oświata i wychowanie                                                                  404,96 zł 

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych       404,96 zł 

                          §2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa              404,96 zł 

                                       na realizację zadań bieżących z zakresu  

                                       administracji rządowej oraz innych zadań  

                                       zleconych gminie (związkom gmin)ustawami     

 

Decyzja z dnia 07.10.2019 Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.3122.2.189.2019.ZW 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków: 

 
Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 

010  Rolnictwo i łowiectwo 148 857,88  

 01095 Pozostała działalność 

 a) wydatki bieżące 

- wydatki jednostek budżetowych 

w tym: 

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

148 857,88 

148 857,88 

148 857,88 

 

2 561,18 

 

146 296,70 

 

 

801  

80153 
Oświata i wychowanie   

Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych    

a) wydatki bieżące      

 - wydatki jednostek budżetowych 

w tym: 

wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

                                                       

 404,96 

404,96 

 

 

 

 

404,96 

404,96 

RAZEM 148 857,88 404,96 

 

 

4.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco: 

 

 

         

   

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

010 01095 4110 385,60  

  4120 52,70  

  4170 2 122,88  

  4210 30,00  

  4300 327,60  

  4430 145 939,10  

     

801 80153 4210  2,47 

  4240  402,49 

 

Razem 148 857,88 404,96 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


