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z.rz~d7£n~'Nr 0050.29.2019 


Wojta mlny Siubie. 

z dnlo 12 wietnia 2019 r. 


zmicni.l~ce Uchwal~ BudZetow~ Gminy Jubice na rok 2019. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy zdnja 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Ij. 	Dz. U. z 2019 r., poz. 506) I art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27slerpnia 2009 r. 0 finansach 
publlcznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z~ zm]) zarzqdza si~, co nas~puje: 

i 

§1 

W Uehw.le BudZ.towej Gminy Stubice narok 2019 NT N.22.20 18 Rady Gmlny Stublc. z dnla 
28 grudnia 2018 L wprowadza 5i, nasl,puj~ce zmiany: 

I. 	 Zwl,ksza sl, dochody budZetu 0 kwot, 58.163,00 zI Ij. uslala si, dochody budZetu w !~cznej 
kwocie 19.757.344,00 zi. 
1) Dechody biei:l\cezwi,ksza siC; a kwol, gS.163,00 zI Ii, do kwoly 19.412.091,00 <I, zgodnie 

z za1<lcznikiem Nr 1 do niniejszego izarzqdzenia zmieniaj<icego za~~zmk Wr I do 
Uchwaly Budietowej na rok 2019 pod nazw~ "Dochody", 

2. 	 Zwi,ksza si, wydatki budZetu 0 kwo", 58'f63,00 z! ~, ustaia si, wydatki budzetu w l!jCznei 
kwocie 19.787.463,00 zI, ~ 

1) Wydatki biei:!jCe zwi,ksza ,i,o kwo", 511.163,00 ziti, do kwoly 18.644.610,00 zI, zgodnie 
z zalltcznikiem Nr 2 do niniejszego IZafZ:'ldzenia zmieniajllcego za1llcznik Nr 2 do 
Uchwaly Bud:tetowej na rok 2019 pod nazw~ "Wydatki", 

• 
Zmlanle ulega za!qc7J1ik Nr 4 do Uchwaly Budzetowej na rok 20 19 Nt IV,22,2018 Rudy Gminy 
Slubice z dnia 28 grudnia 2018 r. pn. >\Dochody I wydatkj rwi!}Zane z realizacj"l zadaiJ. z zakresu 
administracji ~dowej i innych zleconych odr~bnymi u,,<;;tawami", zgodnie z zal!!cznikiem Nr 3 
do niniejszego zar.zttdzenia, 

§3 

Zar~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

-.~~.--~.~~-:-

I ZmiRoyuSUlWy opc':llikowllflO wDt, U z2018!. poz. 61. poz. 1000, 1)66. !6('1}, J6<iJ, 23:;4 i BOO: z 2019 c, poz 3iB, paz 326 i :'14 
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Zabjcznik Nr 1 do Z8l'Z'1d%enia Nr 0050.29.2019 W6jla Gminy Slubice %dnia 12 kwielnia 2019 r. DOCHODY 
w ZIotych 

-- -

DriB{ Nazw> Plan paed 7miarnt lmn\ejszenfc Z~$Unie 
Plan po- Lmlanach 

(5+6+7) 

, , ; , , 8b_. 
,;;, IIdtI'rnnos\raqa pOOliaJla 576t15,QO 0," 969.00 56624,00 

w tym z tyl~ ~otaql , $nxlkdw na onatmowa'lIo 1li"jde1l[j)W na 
0.00rea/!UIt}i) ladafI ~1'I'1Ch z ud1Jatem Srodk6w," kt6I'ytto 0,00 ',00 ',00 

mowawart SV$l.1 :;,3 

1wiym-z-')11>1U dotaqi i Srod~ "3 ItruMlroowllrllO W)'d1l!1I;jW ITS 

S7~,OO 0,00 969.00 5$ 624,00 

0,00~ zatlao 11I'Iansowamdl z Udllilllam SrodMiw, " k\01'y('Jll 0.00 ',00 IWO 

r- n'KIWU \II art ~ WI!. 1pilI 2 i 3 
00t.1I!;:j... caklwe otrzym_ z budimu p:!fistwa na r>J<Ilw,cjo:! 
zbdail bietqcyclll Ulmsu adminrntmc~ fZ<ldOW<!j Cfa1' IM~ 51510,00 0,00 969,00 52479.00
l<I\lal: ~ych gminie (~gmin,~om ' 

~\W!:Wi 
'" 

y n oll;la~~~ jlIi1WlWQWeJ. 1W"I10~ I ...... '" ",00 11194,00 12 134,()() 

I-- -
w Iym .l: \)tl.:lU d~~_; S!U<.lkOW na !il101nsowatik} wydlloo:r.>t ria 

000 '_00 0.00 0.<>0H!S1~CjQ l:adaI'I tll'lans.owaoyc;h z u~ s,'l;>dIi6w, 0 k\6i)cll 
Il'IOW<'I '1'1 '1It. 5 \flit 1 kit! , 3 

940,00 0.00 11194,{)0 1213M\) 
-- -

wtym 1 tyUu de )11 It(OW ns f:l'llll1sowonia W'f(iatk~ na 
1\taIWK¥t ?.ada'; ilioo",sowsnytil.! udr:l$leln lIrodk6w, C k~, 0.00 0.00 0.00 ",,0 
mowa \II art. 5 ust ~ 2;3 - -
OoJtacjf.l ~ oIu.y!TUloo .l: blX1tslu p<!listwa n;;i 1l.1iI1f<'1It19 
~ii biei.!l~h z Zlllkrew admil'llslr3qc r~ orar 'n"'yell 940,00 Q,OO 111S4J)O 12134,00
l&dan Aollcny¢h j,jmfI\ie '<:W~ 9ffiIn, 1'IMI\Zkom 

lisUMdrm 

~'i4 Edl.lkac)lln(! opieta wyd1o_111 0.00 0.00 46000,00 .UOOO,OO 

w tym Z,Iywro."?!ac:j' 1STort"""':fId lfIQf1scwan~D~iI.~ na 
"'izacj~ l!'.adiI.>'o J\'ldnOO"lVii\fI'iICh z U<;1liaIem sl'O(lkdw, 0) ktOCyctl '.00 0.00 • .00 0.00 
mtlW$wan. 5 list 1 okt 213 

0,00 0.00 .6000.00 46000,00 

wt)m7.lyMu,~Jr . na"?Il~,"e.wydati(~m! 
realizm;w tadao't finanSOW1iil'l)'Ch z u<nia<em Gmdk6w, I(> kt6rych 0,00 0.00 0.00 0,00 
~ wart. Sum. 1 Pkt2,:1 -
OOOIcje C9~ o\r7yo'o)lirIe z bud;!;elti pal\!ltwa rna reabziocj'\l 
wI»:mych Mdari bietqcyct, 1in\!{! (l:WII(.lIo:&wgmlrl. ZWlij.d<6w a.oo 0.00 4€OO\),OO 46000,00 
powo~minovd'<) 

1- bleZ<\co r.ttem, 19353928,00 0." 581S3,OO 19412091,OQ 
'II tym i:. ~:'......~~'()Qkow M n~!lnoowanj:~6w rla , 

0001N1/1ltzacjl,tladaJi ~rl\l'l$Owany;:;l1 Z w:rzfalem sro<:iIt6w, 0 itt6ryt:h 1),00 a,oo c.coL 
~,w,)!t5"\1( 1 pktZ;) , 
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UzaSadnienie 

[Jochody bieiqce 

Dz. 750 - zwi~kszenie 0 kwotl( 969,00 zl na podstawie pismo Mazowieckiego Urz"du 
Wojewodzkiego w Wars~awie Wydziatu Finansow i Budzetu 
WF·1.3111.9.12.2019 z dni. f9 marea 2019 r. (data wplywu do tnt. Urz¢u 
8.04.2019 r.) - dotacj. celowa z przeznaczeniem n. realizacj" spraw 
obyw.telskich. 

Dz. 751 - zwi"ksl.enie 0 kwol'l11.l94,00 zl w tym: 
a) 100.00 zl n. podstawie pisma Krajowego Blur. Wyborczegn Delegaturn 

w Plocku DPL·3J 12·1119 z dnla 5 kwietnia 2019 r . .- dotacja cclowa 
z przeznaczeniem na zadania Z\vittzane z przekazanicm dokumentacji 
wyborczej do archiv..'Um, ' 

b) 11.094,00 zl n. poda!.wie pisma Krajowego Blura Wyborczego Delegatura 
w Plncko DPL-3112-4119 lz dni. 2 kwiemia 2019 r . .- dotacja celowa 
z przeznaczeniem na organizacjt; i przeprowadzenie wybor6w do 
Parlamentu Europejskiego. 

Dz. 854 - zwi,kszenie 0 kwnl'l46.000,OO zl na podatawie pisma Mazowieckiego Urz¢u 
Wojewixlzkiego w Warszawie Wydzinlu Finans6w i Budietu 
WF-1.3111.l9.4.2019 z dnia I kwietnia 2019 r . .- dotacja oc1owa 
z przeznaczeniem na dofinansowanie Swiadczefl pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczni6w. 

rngr ,1(1 
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UZaJdnienie 


Dz.750 
Rozdz. 75011

Dz.751 
Rozdz.75109

zwi~kszenie 0 kwot~' 969,00 zj (srodki z budZetu pailstwa) 
z przeznaczeniem na reali~acj" spraw obywatelskich. 

! 
• 

zwi~kszenie 0 kwot, , 100,00 zl (smdki z budZetu pailstwa) 
z przeznaczeniem na zadania zwj~ane z przekazaniem dokumentacji 
wyborczej do archiwuin (dotyczy wyborow do rad gmin, fad 
powiatowych i sejmikow wojew6dztw, ",ybory wojt6w), 

Rozdz. 75113 zwi"kszenie 0 kwot<; \ 1.094,00 21 (Srodki z budZetu pa6stwa) 
z przeznaczeniem organ~ej~ i przeprowadzenie wyborow do Parlamentu 
Europejskiego. 

Dz.854 
Rozdz. 85415 zwil'kszenie 0 kwot<; 46.000,00 zl (Srcdki z 

z przeznaczeniem na styp<tndia socjalne dla uczni6w. 
budZetu pailstwa) 
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Zalqcznik Nr 3 
do Uch ....'(}.ty Nr 0050.29.2(}19 
Rudy (lminy Sluhice 
z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

Dochody i wydatId zwiolzane z realizacjll zadait z zakresu administracji F.lljdowej i innych zleconych 
odr~bnymi ustawami 



e" L~85585504 Rz~dowy pr~gram ,J)obI'Y Start" _ 113_~OO-J- _113.000 113.000 --f' __I-
I Skladki na ubezpieczenie z<itowotne oplacane I -I 

855, 85513 I za osoby pobierajqce J1jekt6re sWladczenia 41.000 41.000 I 41.000 I I 
f--__1..1____.1._ rodzinneI 

ago/em .L 5.860.733 5.860.7331s.860.733r-i! 

mgr .law 
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