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Zarz'ldzenie!ir 0050.11.2019 

W6jta Gminy Siubiee 


z dnia 12 hnego 2019 r. 


dokonania zmian w plani. finansowym wydatk6w Szkoly 
Podstawowej 1m. Ojea Swi~tego Jana Pawla II w Siubicach 
i Gmiunego Osrodka POlUocy Spolecznej w Stubicach. 

Na podstawie art. 30 us!. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie gminnym (tj. Dz. V. z 2018 r., poz. 994 ze 2m.') oraz art. 257 
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finaosach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2077 ze zm.') zarz'!dz" si~, co nast~puje; 

§1 

1. 	 Dokonuje s;, zmian w planie finansowym w'Ydalk6w Szkoly pod5tawowej 
im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach, zgodnie z zai:tcznikicm Nr 1 
do niniejszego =4dzenia. 

2. 	 Dokonuje 5i, zmian w plame finan50wym wydatk6w GminnegQ Osrodka 
Pomoey Spolecznej w Siubieach; zgodnie z zalqcznikiem Nt 2 do niniej5zcgo 
za17l!dzenia. 

§2 

Zarnjdzenie wchodzi w zycic z dniem podpisania. 

rZIljillny ustaw) Qfl»bIik.'OWllrn) WDz. U. z :lOIS r., paz. 1000, pa.:. U..!9, po: l432 l pO? 2500 
'Zmiany llSUlwy upubllkOWilf!o", Dz. U. z 2(lB f_ poz. 6l, poz. 1000. 1367, 1669, 1693, 23S4 i 2$00, 



Zalqcznik Ny 1 
do Zarzqdzenia Nr 0050,]1.2019 
rfojta Gminy S/ubice 
z dnia 121u;;ego 2019 r. 

Dokonuje silY zmian w ptanie finansowym wydatk6w budZetowych Szkoly Podstawowej 
im. Ojca Swtt;tego lana Pawla II w Slubicach poprze'L: 

I. 	Zwi~ksza 'i~ plan wydatkow budtetuwych 0 kwot~ 4.434,00 21 w nast~pujqc'i 
klasyflkacji budie/owei: 

Dz. 801 OS'W'iata i wychowanie 4.434,00 zI 
Rozdz. 80101 Szkoly pods/awawe 4.434.00 zi 
§ 4040 Dodatkowe wynagrod7.enie roczne 4.434,00 zl 

2. 	Zmniejsz••i~ plan wyd.tkOw budzerowycb 0 kwot~ 4.434,00 zl w na.t~pui~eej 
klasyfikacji budtetowej: 

Dz. 801 Oswtata i wyehow.nie 	 4.434,00 zl 
Rozdz. 80101 Szkoly podstawowe 	 4.434,00 zl 
§ 4010 W)'D.agrodzenia osobowe pracownik6w 	 4.434,00 zl 

Uzas,dnienie 
Dokonl1je si;r zmlan w planie wydatk6w budi:etowych pomi'Tdzy paragrafarni w ramach 
rozdzialu w celu urealnjenia pJanu. 

/ 
mgr J;j k Kozlowski 



Zalqcznik Nr 2 
do Zar;qdzenia Nr 0050.11.2019 
Wajta Gminy Slubice 
z dnia 12 ltttego 2019 r. 

Dokonuje sit; zmian w planie finansow~ "",),datk6w budi.eto\ovych Gminnego Osrodka 
Pomocy Spoiecznej w Shtbicach poprzez: 

1. 	Zwi~ksza si~ plan wyd.tkow budzelowych 0 kwot~ 728,00 zl w nast~puj~oej 
klaSYllkacJl budUtowej: 

Dz. 852 Pomoc spoteczna 	 492,00 zl 
Rozdz. 85219 Osrodki pomocy spolecznej 	 492,00 =1 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 	 492,0021 

Dz. 855 Rodzln. 	 236,00 zl 
Rozdz. 85501 Swiadczenie Yvychowawcze 	 120,00 zl 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roeme 	 120.007J 
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 	 116,00,1 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roeme 	 116,00 zl 

2. 	Zmniejsza si~ plan wydatk6w budtetowych 0 kwot~ 718,00 zl w nast~puhcej 
klasyfikacji bud:tetowej: 

Dz. 852 Porno\'! spoleczna 492,00 zl 
Roulz. 85219 Osrodki pomocy spolec;mej 492,QO zl 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 492,00 zl 

Dz, 855 Rodzina 	 236,00 zl 

• 
Rozdz. 85501 Swiaticzenie wychowawcze 	 120.00 zl 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracown:ik6w 	 120,00 zl 
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 	 116.00 zl 
§ 4010 Wynagrodzenia (lsooowe pracownikow 	 116,00 zl 

Uzasadnienie 
Dokonuje :iiI? zmian w planie wydatkOw budZetowych pomittdzy paragrafami w ramach 
rozdziahI w eelu urealnienia planu. 

W 
/~ 

mgr Ja,1 Kozlowski 
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