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Zarzl\dzenie Nr 0050.4.2019 

Wojta Gmlny Siubice 


Z dnia 16 stycznia 2019 r. 


w Spr!lWle; 	 dokonania zmian w planie finansowym wydatk6w Urz~du 

Gminy Siubice. 

Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 

o samorz~dzie gminnym (tj, Dz, U, Z 2018 L, poz. 994 ze zm, ') omz art, 257 
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pUblicznych (tj, Dz. U. 
z 2017 r" poz. 2077 ze zm,') zarz~dza si~, co nast~puje; 

• 	
§1 

Dokonuje si~ zmian w planie finansowym wydatk6w Urz~du Gminy Shlbice, 
zgodnie z zal~cznikiem do niniejszego zarz'ldzenia. 

§2 

Zarz'ldzenie wchodzi w zyeie z dniem podpisania, 

wp 
mgrJ1 Kozlowski 

Zmianyustawy opub:ik;::fl,,,.,,no w Dt, U 1: ::W18 C, pOl. lOCH), po?. 1349, poz. 1431 j pOI, 2500. 

; Zm!any ustawy opubiikuwaM w Dz. U. z2018 t., pm:. 62. P02- 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500. 




Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050A,2019 
Wi:.ita Gmmy Slubice 
? dnia 16 sf:ycInlG 2019 r" 

Dokonuje silY zmian w p1anie finansowyrn wydatkow budZetowych UfZi(du Gmlny Slubice 
poprzez: 

1. 	Zwi~k8za si~ plan wydatk6w budtetowych 0 b....wot~ 60,00 zl w na:stepuj~cej 

kJasyflkacji budzetowej: 

Dz. 900 Gospodarka komunaina i ochrona srodowiska 	 60,00 zl 
Rozdz. 90()O I Gospodarka sciekowrl i ochrona wad 	 60,00 zl 
§ 4040 DodatkQwe wynagrodzenie roczne 	 60,00 zl 

2. 	Zmniejsza si~ plan wydatk6w bud:letowych 0 kwot~ 60,00 z! w n..t~puj~c.j 
kla,yfikacji budz.towe): 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ocbrona srodowiska 	 60,00 zI 
Rozdz, 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wad 	 60,00 zl 
§ 4010 Wynagrodzenia osobo\ve pracovmikow 	 60,00 zl 

Uzasadnienie 
Dokonuje siy zmian \v plame wyda!k6w budzetowych pomi~zy paragrafami w ramach 
rozdzia1u w celu urealnienia pta-nu. , 

,i 

iW}/J t,
mgrJrKozlowski 
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