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 Z.rz~dz.ni. ~r 0050.30.2019 


Wojta Gntiny Slubie. 

z dni. 18 Wietni. 2019 r. 


I 
zmie.i.j~ce Uchw.l~ Budi.tow~ Gmlny S!ltbice na rok 2019. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustaw~ z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym 
(t.). 	Oz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 257 piq 1 ust"wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansacb 
pubJiczoych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.') z.~dza 'i~. co nasll'puJe: 

i 

§ 1 

W Uchwale Budzetowej Grniny Slubice na rok 20 19 Nr IV.22.20 l8 Rady Gminy Siubice z dUla 
28 grudnia 2018 r, wprowadza sit;; nast)!pujqce zmjany: 

1. 	 Zwil'ksza si~ oochody budzetu 0 kwotQ 105,00 zl tj. u,tala si, dochody budzetu w hlcznej 
kwocle 19.757.449,00 z1. 
1) Dochody bieZ1jCe Z\\;~ksza si~ 0 lewol\' 105,00 21 tj. do lewoty 19.412.196,00 21. zgodnie 

z za1ltezuikiem NT 1 do niniejs7,eg~ zat'Zildzenia zmieniajqcego zahtcznik NT i do 
echwaly BudZetowej na rok 2019 p<fd nazw~ ,,Dochody". 

2. 	 Zwi~ksza siQ wydatki budzetu 0 klvot, r05,OO zI tj. ustala si~ wydatki bud±etu w IljCZDej 
klvocie 19.787.568,00 zl. . 
1) Wydatki bie~ce Z\'~ks7,a si~ 0 klvo~ 105,00 ill \i. do kwoty 18.044.715,00 zI, zgodnie 

Z zMjfcznikiem Nr 2 do niniejszego zarz~dzenia zmieniajqcego zal~cz:nik Nr 2 do 
Uchwaly Budzetowej na rok 201, pod nazw~ .,Wydatki". 

i §2 

Zmianie uleg' zal-qcznik Nr 4 do Uchwaly ljudzetowej nafok 20[9 Nf IV.22.20I8 Rady Gminy 
Shlbice z dnia 28 grudnia 2018 r. pn. "Dochody i wydatki zwillZane z realizacj<} zadan z zakresu 
administracji fZ<tdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami", zgodnie z zal'!Cznikiem Nr 3 
do njniejszego zarZ¥1zenia, 

§3 

Zarzlfdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania, 

, Zmiany lI;tawy cpuh:iko<\.'a!lO WIn. u- z 201~ c, ~ 62, ~ 1000,1366, 1009, 16;)3, 2J54 i2500; z1019 t, pm. 3D3, poz.J2e j 534, 
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Zalqcznlk Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 0050.30.2019 W6jta Gminy Slubice z dnia 18 kwietnia 2019 r. DOCHODY 
w zkltych 

IDllai N"",. I Phm pr.:ed zrnlM<j lnmiejitZenie ZwIQks7enIG 
Plan po zm!anacil 

(5+6';'7) 

, 4 5 , I a 
b....'" 

,5> Iilodzilla S 700120,00 a,OD 105.00 ;; 196225,00 

wi)1'l1 Z1ytu!u. ~.,~~1. i "rOOli.ow Nl ,nM$OWani~,~atk~ na 

rru;iti~ l<tdah fiUilAAOW!lI'l)'lln J:: udtiale!n {i;od~rn.v" <,) kt¢tyCt1 
 0,001 
J!IOI"<'IWiVl5ust1 ktll3 

5798120,00 tH)rl 1\)5,00 

OJ" 0,00 0,00 

5793225,00 

... ~::"l L I j~f\1!W<""': '111'1 ~lS()Wa/li~~alK:>W I)"

repf~ zaeran ffhatl1!'~.,;~~~ a ktOryct'! 
 0,00 OJJO 0,00 
mOW;! wart. Film, 1 mn2 i l 

0.00 
--, 

" . ..D\ltaI'ju CI'!lowr! oWLymarl<' L MUlti.! 1'3ri$!Wa Ni rnaJiJacJ't -
?3'Jafl bletltcyctJ Z l1IiII:fQSU admll'lislraqilZ/tdOWel arm lt1tlydl 2' 517 225,00 25111ZO,OOj 0,00 1f)5..00zadati z~'l- ~fIlI!li& (l.Wl'IUaffi gmill. zwl¢om 


mmn\IIJI) ustawami 
 I 
blehtC$ 19412091,00 0,00 10s.o0 19412196,601""""" w!'-,.m z iYiillU d<ltaq ; §,"Qdko"" m'l HfII>n$owal1hi1 :;;;;;tiatk6W na 

0.00rea/izaq", l"dllll'! ~~1}'ct1 z udltM!em~, (I \U6!ydl {\OO 0,00 0.00 
mo_wrul.tlu$ll 2i3I 

345253,00 
k.t?l'Yt'h mow;!! Wart:5 \1st. 1 pkt 1. J 

. 

majij&owe 

maj~~ rnzom: 345253,00 0,00 0,00 345253.00
I'" tyrl :0; \)ItUlU. ~~( I sr«lil:crw na Inli'OSQWaIlIC wyd~ na 

34.1 253,00 0,00 e,OO 345153,00 
I f'I'lQWa .. rut 5 us!. 1 pkt" J :> 

re"llla~ zadaA fin3nS1lWanydll udliailtm ~rod\(6w, <) kl6i)'C11 

J 

Og6fsm: 19 151 344,00 0:,00 105,00 19151-449,00 
w tym z tyMu dCltaqI i $rodk6w na f\nansowanie ~kow 
na roaUz.acJ~ wan fII1aM:OWllnymr..u:trialcl'll srudkow, 0 345253,00 0,00 ,."" 

W" 

..mgr~'IOWSki 
---.,., 

http:rOOli.ow
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uzasahnienie 

I 


Dz. 855 - zwi~kszenie 0 kwo", 105,00 zJ na podstawie pisma Mazowieckiego Urz~du 
Wojew6dzkiego w Warszawi!e Wydzialu Finansilw WF-1.31l1.20.5.2019 
z dnia 3 kwietnia 2019 r. -- dotacja celowa z przeznaczeniem un Kart<; Duiej 
Rodziny. 
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Uzasa/lnienie 

Wydatki bieiqce 

Dz.855 
Rozdz. 85503- zwi~k.szenie 0 kwoty i 105,00 zl (.rOOki z budietu pailstwa) 

zp17.ezuaczeniem na Karl, Duiej Rodziny. 
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ZaJqrznik Nr 3 
do Uchwaly Nr OQ5030.2019 
Rady Gminy .Wubice 
uinta 18 kwtetrlia 2019 r. 

Dochody i wydatki zwi~ZlIne z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz"dowej i innych zleconych 
odr~bnymi ustawami 

z 

~t)I"'···· ...: '>1' . '¥.~,~",~ .. ":' ,"--'''''-.-....' Wydatki .'. I ..'e: "'~~ ...~"·.~·'·d'·$ft""'" "':" ,.1"",,1.' _:..: "" :~ ~datki! ,:<tfzT~I:'~'~1~~~'.( ~~,yf7,'~g61~,in~:'5Z,l ,;., '0g61~m ,c ,p". ,,!dat~ ,
iffii"'''''P;~,...~;f~'.>',.:,}j, ~~;;;~-"v,';\ ;.,if,'\'''''i,:,;I,:_< .' ','«,." "I: bleZlIlce I maJ~tk()we 

122:-::' \t>·",",·~>;~~?~~~'~~Ht~~~~' ~::~~::.),:,r:~:i~~:~;::~.;;\ ~"~.,:"" '..:, ,'-~ ", !:'; ;. -1_ 
~ 3···· "'- I 4 5 I 6 - f--tJtr;y;.i;;~ie pr~;;;ih zajmuj<tcego'-si~ -- -.--..-~-=--~~--~~~~. ---'--,-
• 

sprawamJ Z zakrcsu USC (wynagrodzenja
750 I 7501! 

wraz z pochodnyrni) oraz pozostale zadania 
I _._ ~~~___ ..?~a.1resu .udministracji rUfdowej ____.____ _ --t- 751 7,\Wl Aktualizacja spisu w:yhorcow 

----~----- .. -t----- 
"1<:::100 hzekazanie dokumentacji wyborczej do 


.rchiwum 
 I * 'o,,~ ~~--.- ----. -~- -----.-- --  ~'l'-~-~ -- ---" 
Organizacja i pr.lcpro-wadzenie wyborow do 

75] 75113 
--t- ~~--- - 

"Roo,in. 500 plus" 855 I 85501 

z lunduszu aiirnentacyjnego i skhidek na
855 85502 

uhezpief.;zcnia emerytlIne i rentowe 

___ ~___ '5: ~~?l:A~f:~ni!l~~EQt~~~l~£~ ~_ 


i 52479 52.479 52.479i " 
~ -~-~t-- ~_~_-_-+ -__-.---t 

940 940 940+ ----·,-t - .IOD' -1--- --
100 100 

I 
----~-r·-~ ~ 

I U)94 11.094 

3.279.000 3.279.000 3.279.ODO 

2.363.000 I 2.363.ODO 2.363.000 

855 85503 Kana Du2.ej Rodziny 225 225 225 
~_L ~ __ ~~~ __, _~_~_____ ---'-~ __ ~__b 

:~', 
>~, 
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r 855 85504 Rz~dowy program "Dobry Start" 113.000 T-113~OOO -,-ll3.oooT ___ I 
~ SkIadki na ubezpjeczcnie zdrowotne opmcanc I, 

855 85513 I za osoby pobierajllce ?iektfue swiadczeni,e
I rodztnue 
[ ----- 0g61em ,- 5.860:"838~- 5.860.838 5.860.838 


