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Zarz~dzenie Nr 0050.17.2020 

Wojla Gminy Slnbice 


z dnia 26 Intego 20241 r. 


"LSJlra~~ 	 dokonania zmian w planie finansowyrn wydalk6w Gminnego 
Osrodka Pornoey Spoleeznej w Slnbicacb. 

Na podstawic art, 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r, 
a samorz~dzie gminnym (l.j. Dz. D, z 2019 r., poz, 506 ze zm,!) oraz art, 257 
pkt 3 uSlawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 
(t.j. Dz, U, Z 2019 r., paz. 869zo 2m2) zarz'Idza si~, co nast~puje: 

§ 1 

Dokonuje SI,< zmian w planie finansowym wydatk6w Gminncgo Osrodka 
Pomocy Spolccznej w Slubicach, zgodnie z zal4cznikiem do niniejszego 
zarz~dzenia. 

§2 

Zarz,!dzenie wehodzi w zyeie z dniem podpisania, 

j Zmi~ll:r "1ta....y O?Uo:,kDwano w Oz If 7. 2019 c, \XlZ. lJ09,?"z !1)9(o, roo:: 18\.~, pOl. i 57! 

: Zmian~ l\shwy ~b-hk{)w,mo w Dz, i.: <:lOIS f., f!0·~' 22"-5, Dz. l: '? W:" L, poz. 1649 



Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050, f 7.2020 
Wajta Gminy Siuhlce 
:;; dnfa 20 lmega 2020 r 

Dokonuje si~ zmian w planie finansowym \'\rydatk6w budZeto'Wych Gmimlcgo Osrodka 
pomocy Spolecznej w Slubicach poprzez: 

1, 	Zwi~ksza sit; pllln wydatk6w budiet<Iw)'Th () kwot~ 244~OO zl w nast~puj~cej 
klasyfikacji budietowej: 

Dz. 852 Pomoc spoleczna 110,0021 

Rozdz. 85219 Osrodki pomocy spolec::nej jiO,OO zI 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenic racme 110,0021 

Cl Dz. 855 Rodzina 	 134,00 zI 
Rozdz, 85501 SWiadczenie tvyehowawcze 	 80,00 zl 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 	 80,0021 

Rozdl. 85502 SWiadczenia rodzirme, .f-"viadczenie zfunduszu alrmentacyjnego 
oraz skladh na ubezpieC2enta emerytalne i rentowe 
:: ubezpicczenia spolec::mego 54,00 :1 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 	 54,00 zl 

2. 	Zmniejsza silt plan wydatk6w budietowych 0 kwot~ 244!OO zf w nastt;:pujqcej 
k1asyllkacji budz,towe;: 

Dz. 852 Pornoe spoleczna 110,0021 
Rozdz. 85219 Osrodki pomocy spoiecznei 110,00 zl 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 110,00zl 

Dz. 855 Rodzina 	 134,00 zl 
Rozdz, 85501 Swiadczenie wychowawcze 	 80,00 zl 
§ 4010 \Vynagrodzenia osobowe pracovmik6w 	 80,00 zl 

Ro=(!~. 85502 s..,'iadcZf?nia rodztnne, lwiadc::enfe t/unduyzu aiirnentacyJnego 
oraz skladh na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia spoiecznego 54,00 :1 

§ 4010 \Vynagrodzenia osobowe p:-acownik6w 	 54,0011 

Dokonuje si~ zmian w planie w)'datkQw budzetowyeh pomiE;dzy paragrafami w ramach 
rozdziahl w celu urealnienia planu. 
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