
Zarz'!dzenie Nr 0050.139.2019 

Wojta Gminy Siubice 


z dnia 16 grudnia 2019 r. 


w spraWle: 	 dokonania zmian w planie finansowym wydatk6w Urz~du 
Gminy Siubice. 

Na podstawie art, 30 us!. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, 
a samarz<jdzie gminnym (t.j, Dz, (J, Z 2019 r" poz, 506 ze 2m') oraz art, 257 
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, 0 finansaeh publicznyeh 
(t.j, Dz. U, z 2019 r., poz, 869ze zm.2) z3rzlldza si~, co nast~puje: 

§1 

• Dokonuje si\, zmian w planie finansowym wydatk6w Uw,du Gminy Slubice, 
zgodnie z zal!jCznilriem do niniejszego zarZ<jdzenia, 

§2 

Zarz~dzenie wehodzi w iyeie z dniem podpisania, 

------,,--
Ztmany ustawy opuhhkowauQ '" ~ c_ z 2019 [,,?\II 13C9, poZ. 1:i96, jXU. 18\::1_ 

1 Zmi$~ U$laWj' cpublikowa.-w w Dz, T) t 2018 r.o ?I'~, 7245. 



Zaiqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050,139.2019 
W4ita Gminy Slubice 
z dnia 16 grudnia 2019 r, 

Dokonuje sit? zmian w planie wydatk6w budZetowych Urz¢u Grufny Slubice poprzez: 

1. 	Zwi~ksza si~ plan wydatkow budzetowych 0 kWQt~ 4.504,00 zI IV na"t~puj~eej 
klasyllkacJi budzetQwej: 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatry,,'anie w energi~ elcktrycznq, gaz i wod~ 110,00 zl 

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 110,00 zl 
§ 4280 Zakup uslug zdrowotnych !lO,aO zl 

Dz. 750 Adminlstracja publiczna 	 20,00 zl 
Rozdz. 75023 Urzf£dy gmin (miast i mias! na prawach powiatu) 	 20,00 zl 
§ 4280 Zakup uslug zdrowotnych 	 20,00 zl 

Dz. 754 Bezpieczenstwo pubUezne i ochrona przeciwp0Zarowa 4.374,00 zl 
Rozd:, 75412 Ochotnicze straze pourne 4,374,00 zl 
§ 4300 Zakup uslug pozostalych 3.394,00 zl 
§ 4430 Roine oplaty I skladkl 980,00 z! 

2. Zmniejsza si~ plan wydatkOw budZetowycb 0 kwot~ 4.504,00 zl w nast'tPujl!cej 
klasyllkacjl budzetowej: 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatf)'wanit!' w eDergi~ e}ektryc:zn~! gaz i wod~ 110,00 z! 
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 110,00 zl 
§ 4260 Zakup en<rgil 110,00 zl 

Dz. 750 Administracja publiczna 	 20,0021 
Rozdz. 75023 Urz~dy gmi» (miast i miaSl rta prawach po\viatu) 	 20,00 zl 
§ 42 in Iakup rnateriai6w i wyposaZcnia 	 20,00 z! 

Dz. 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 4.374,0021 
Rozdz, 75412 Ochotnicze stra2:e pozarne 4,374,00 21 
§ 4210 Zakup materialow i wypos3±enia 3.394.00 zl 
§ 4300 Zakup uslug pozostalych 980,00 zl 

yzasadnienie 

Dokonuje si~ zmian w pfanie wydatkow budzetowych pomil'(dzy paragrafami w ramach 
roldzlalu w celu urealnienia planu. 
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