
 ZARZĄDZENIE   Nr  13/F/2016 
                                        Wójta    Gminy     Bukowsko  

z dnia  29 kwietnia  2016 roku 
 

 
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Bukowsko  na 2016 rok 
        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 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 2016:  
 
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę           3 553 563,14 zł 
z tego: 
a) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo                                                          176 733,14 zł Rozdział 01095- Pozostała działalność                                                        176 733,14 zł 
                         §2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa        176 733,14 zł 
                                       na realizację zadań bieżących z zakresu  
                                       administracji rządowej oraz innych zadań  
                                       zleconych gminie (związkom gmin)ustawami     
 Decyzja Nr 45 z dnia 25.04.2016 z przeznaczeniem na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. 
  
 
b) Dział 852- Pomoc społeczna                                                               3 376 830,00 zł z tego: 
Rozdział 85211-Świadczenie wychowawcze                                           3 376 660,00 zł 
                           §2060- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   3 376 660,00 zł 
                                       na realizację zadań bieżących z zakresu  
                                       administracji rządowej zlecone gminom 

                 związane z realizacją świadczenia wychowawczego    
                 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci     

 
Decyzja nr 44 z 25.04.2016 roku w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków… 
 
     
    
 
 
 
 
 



 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                          170,00 zł 
                          §2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa           170,00 zł 
                                       na realizację zadań bieżących z zakresu  
                                       administracji rządowej oraz innych zadań  
                                       zleconych gminie (związkom gmin)ustawami     
 
Decyzja Nr 39 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2016 roku z przeznaczeniem na 
realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 
 
 
 
2.  Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę        3 376 660,00 zł 
z tego: 
a) Dział 852- Pomoc społeczna                                                               3 376 660,00 zł Rozdział 85295- Pozostała działalność                                                    3 376 660,00 zł 
                           §2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   3 376 660,00 zł 
                                       na realizację zadań bieżących z zakresu  
                                       administracji rządowej oraz innych zadań  
                                       zleconych gminie (związkom gmin)ustawami     
 
Decyzja nr 44 z 25.04.2016 roku w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków… 
 
                                                                                                                        
 
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                3 553 563,14 zł 
z tego: 
a) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo                                                         176 733,14 zł Rozdział 01095- Pozostała działalność                                                       176 733,14 zł 
a) wydatki bieżące                                                       176 733,14 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                               176 733,14 zł 
w tym: 
         wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 176 733,14 zł 
 
 
b) Dział 852- Pomoc społeczna                                                              3 376 830,00 zł z tego: 
Rozdział 85211-Świadczenie wychowawcze                                           3 376 660,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                      3 376 660,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                   66 660,00 zł 
w tym: 
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  20 460,00 zł 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane           46 200,00 zł 
 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                     3 310 000,00 zł 
 
 Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                          170,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                                170,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                        170,00 zł 
w tym: 
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  170,00 zł 
 



                                                             
 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę                             3 376 660,00 zł 
z tego: 
a) Dział 852- Pomoc społeczna                                                               3 376 660,00 zł Rozdział 85211-Świadczenie wychowawcze                                           3 376 660,00 zł 
a) wydatki bieżące                                                      3 376 660,00 zł 
- wydatki jednostek budżetowych                                   66 660,00 zł 
w tym: 
          wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  20 460,00 zł 
          wynagrodzenia i składki od nich naliczane           46 200,00 zł 
 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                     3 310 000,00 zł 
 
 
 
5.  Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco: 
 
 
           Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia 

     
010 01095 4210 1 623,96  

  4300 1 841,40  
  4430 173 267,78  
     

852 85211 3110 3 310 000,00  
  4010 39 500,00  
  4110 6 700,00  
  4210 10 000,00  
  4300 9 660,00  
  4700 800,00  
     
 85295 3110  3 310 000,00 
  4010  39 500,00 
  4110  6 700,00 
  4210 170,00 10 000,00 
  4300  9 660,00 
  4700  800,00 
     

Razem 3 553 563,14 3 376 660,00 
 

 
§ 2 

 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


