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Zarz'ldzenie Ntr 0050.36.2020 


W6jta Gmlny Slnbice 

z dnla 61'ja 2020 r. 


,, 
W sllrawle: 	 dokonanla zmian w ph/nie finansowym wydatk6w Urz~du 

Gminy Slnblce. I 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pia 4 ustawy z dnia 8 marca 199D r. 
o samorzqdzie gmilUlym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 257 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2p09 r. 0 finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.') U!rzljdza .i~, co nast~puje: 

§ t 

• 
Dokonuje si~ zmian w planie finansowym wydatk6w Urz"du Gminy Sluhice, 

zgodnie z za!!jCznikiem do niniejszego zarzqdzenia. 


~2 
, 

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 

I 

I 

! Zmi~ YSl\\wy opl.lbtikvwano w Ox. u. z 2018 r., poz. 21A5, Oz. U z 2019 T., pot., 1b49 i 11020 f~ poz. 284, pol.. 374, JXU. 568, {!OZ. 69~L 



Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050.36.2020 
W6jta Gminy Slubice 
z dnia 6 mojo 2020 r. 

Dokonuje sl, zmlan w plan!e wydatk6w budZctov.'Ych UIZ~du Gminy Slublce poprzez: 

I. 	Zwi~ksza .i~ plan wydatkllw budzetowych 0 kwo~ 6.000,00 zI w n"l:\rpuj~c.j 
klasyfikacji bnd:!etowej: 

0.. 400 Wytwar.anie i ••opatrywanle w .n~rgi~ elektrycznlj, gaz i wod~ 3.000,00 zI 
Rozdz, 40002 Dostarczanie wody 3.000.00 zl 
§ 4210 Zakup material6w i wyp",azenia 3.000,00 zl 

Dz. 900 Go'pod.rko komun,lna I ochron. srodowiska 3.000,00 zI 
Row. 9000] Gospodarka sciekowa i ochron. wOd 3.000,00 zl 
§ 4530 Podatek od towar6w i ualog (VAT) 3.000,00.1 

2. Zmnlejsz••i~ plan wydatkllw budietowych 0 kwot~ 6.000,00 zl w na.t~puj~cej 

kIa.yflkacji badielowej: 

frL 400 Wytw.rzanie i zaopatrywanie w enlergi~ .Iektryczn~, gaz i wo~ 3.000,00 zl 
Rozdt. 40002 Dostarczanie wody 	 3.000,00 zI 
§ 4300 Zakop ualog pozostalych 2.000,00 zl 
§ 4410 Podr6ie .lu2bowe krajowe 1.000,00 zl 

0.. 900 Gospodarka komanalna i ochron. 'rodowiska 	 3.000,00 zJ 
Rozdz. 90001Gospodarka sciekowa i ochronJ wOd 	 3.000,00 zl 
§ 4210 Zakup material6w i wyposaienia 	 3.000,00 zI 

Uzasadnienie 

Dokonuje sit; zmian w planie wydatkow budZetowych pomi'rdzy paragrafami w ramatb 
rozdziaru w ceiu urealnienia plamL 



--

--

,.,.,,-"'-,..- ,"'~" ,-'" - --_. 

• 

e e 
Zal'lcznik do ZalZl\dzenla Nr 0050.36.2020 W6jta Gmlny Slubice z dnia 6 maja 2020 r. WYDATKI 

"- J_ ~--~-, I~-_"'"1'<11 I_QIl """,,-Iol' 

--~ -
~ 

~l~""""l' 

w 

00001 F.;.-I 

1 .,.~,"""""or'
:Ioto<!io"" "" _ -'u 

....... 
 .""-~ ~j.....,.- _0 _OM 1 ,- t:= ~ 
-

.~~,.~ ~ ~ .. -""'* 
.....1. S"IiI. 1 

p1,11c'l 

--~ """,,,,1_<1<> 
- ~"'i"~_--1 1~" --~1~ ..

"'l1li,5-" 
"",113, 

Vi '''It/1"J \ 

mgr!1Iirt(}.-/()\("~ki Sl""'1I1~' 

1/
//r 

'-- -- ---,- -- ---'---,-----'- ---- --, --"--- -- ---- -- ----- -- ---, --'-- ---, ----- 


