
ZARZĄDZENIE   Nr  25/2011
                                        Wójta    Gminy     Bukowsko 

z dnia  24 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Bukowsko  na rok 2011 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/  Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z 2001 r  z późniejszymi zmianami/ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 12090  z 2009 r.  z poźn. zm./
Wójt Gminy Bukowsko

Z a r z ą d z a

Co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na rok 2011:

1.  Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę     300 000,00 zł
z tego:
- dochody bieżące
a) Dział  010- Rolnictwo i Łowiectwo                                               100 000,00 zł
Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                100 000,00 zł
                         § 2330- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
                                      zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
                                      ( umów) między jst                                        100 000,00 zł

/Umowa Nr GG.I.7152.18.7.2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku na realizację 
zadania pn: „ Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie 
poscaleniowym w obrębie Bukowsko dz. o numerze ewid. 129 i 102”/ 

b) Dział 600- Transport i Łączność                                                  200 000,00 zł
Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   200 000,00 zł
                          § 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
                                        realizację własnych zadań bieżących gmin 200 000,00 zł

/ Umowa Nr PUW/ŚR/6356/12/47/2011 na zadanie pn” Remont dróg gminnych: 
droga nr 374 w miejscowości Wola Piotrowa- „ na Bukowicę” oraz droga Nr 534 
wraz z przepustem w miejscowości Pobiedno- „ przez wieś”/

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                            300 000,00 zł
Z tego:
a) Dział  010- Rolnictwo i Łowiectwo                                               100 000,00 zł
Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                100 000,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                       100 000 zł
- wydatki jednostek budżetowych                               100 000 zł
w tym:
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   100 000 zł



b) Dział 600- Transport i Łączność                                                  200 000,00 zł
Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   200 000,00 zł
a) wydatki bieżące                                                                    200 000 zł
- wydatki jednostek budżetowych                                            200 000 zł
w tym:
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   200 000 zł

3.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

            

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia

010 01042 4270 100 000,00

600 60078 4270 200 000,00

Razem 300 000,00


