
ZARZĄDZENIE   Nr 38/2011
                                        Wójta    Gminy     Bukowsko 

z dnia  7 września  2011 rok

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

       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 budŜecie gminy na rok 2011:

1. Zwiększa się dochody budŜetu Gminy o kwotę                                   164 511,00 zł
z tego:
a) Dział 600- Transport i Łączność                                                          160 000,00 zł
Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych                           160 000,00 zł
 - dochody bieŜące
                          § 2030- dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na
                                        realizację własnych zadań bieŜących gmin         160 000,00 zł

/Dotacja na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, remont drogi gminnej nr 401 w
miejscowości Wolica „ koło Solona” i Nr 2672 w miejscowości Bukowsko „ przy granicy z
Płonną”/

b) Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                       i ochrony prawa oraz sądownictwa                                     4 265,00 zł
Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu                                                 4 265,00 zł
- dochody bieŜące
                         § 2010- dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację
                                       zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
                                       innych zadań zleconych gminom ustawami            4 265,00 zł

/ Decyzja Nr DKO-3101-29/11 Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, z przeznaczeniem
na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do
Senatu RP zarządzonych na dzien 9 października 2011 roku/



c) Dział 801- Oświata i wychowanie                                                               246,00 zł
Rozdział 80195- Pozostała działalność                                                              246,00 zł
- dochody bieŜące
                          § 2030- dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na
                                        realizację własnych zadań bieŜących gmin                246,00 zł

/ Decyzja Nr 64 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu
zawodowego nauczycieli/

2. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy o kwotę                                   170 511,00 zł
z tego:
a) Dział 600- Transport i Łączność                                                          166 000,00 zł
Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych                           166 000,00 zł
a) wydatki bieŜące                           166 000,00 zł
- wydatki jednostek budŜetowych    166 000,00 zł
w tym:
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   166 000,00 zł    

b) Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                       i ochrony prawa oraz sądownictwa                                     4 265,00 zł
Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu                                                 4 265,00 zł
a) wydatki bieŜące                           4 265,00 zł
- wydatki jednostek budŜetowych    4 265,00 zł
w tym:
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane    1 600,00 zł
           wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   2 665,00 zł    

c) Dział 801- Oświata i wychowanie                                                               246,00 zł
Rozdział 80195- Pozostała działalność                                                              246,00 zł
a) wydatki bieŜące                           246,00 zł
- wydatki jednostek budŜetowych   246,00 zł
w tym:
           wynagrodzenia i składki od nich naliczane    246,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budŜetu Gminy o kwotę                                     6 000,00 zł
z tego:
a) Dział 600- Transport i Łączność                                                              6 000,00 zł
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne                                                       6 000,00 zł
a) wydatki bieŜące                           6 000,00 zł
- wydatki jednostek budŜetowych   6 000,00 zł
w tym:
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   6 000,00 zł    



4. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco.

Dział Rozdział § Zwiększenie Zmniejszenie

600 166 000,00 6 000,00
60016 4270 6 000,00

60078 4270 166 000,00

751 75108 4 265,00
4110 206,66
4120 33,34
4170 1 360,00
4210 1 000,00
4300 1 465,00
4410 200,00

801 80195 4170 246,00

RAZEM 170 511,00 6 000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.


