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ZarZijdZe~e Nr 0050.78.2019 
W6jta miny Siubice 
z dnia llipca 2019 r. 

w sprawie: 	 dokonania zmlan Wi planl. finansowym wydatkow Urz~du 

Gmlny Slublce 

Na podstawie art, 30 us!. 1
I 

pkt 4 ustawy z doia 8 marea 1990 r. 
a samorz~dzie gminnym (t.j, Dz, 1./. z 2019 r., paz. 506) oraz art. 257 pk13 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j, Dz. U. z 2019 r" 
paz. 869) zarzljdza sl"" co nast~puj~: 

§l 

t Dokonuje 5i<; zmian w planie finanisowym wydatk6w Urzr;du Gminy Slubice, 
zgodnie z zal'lcznikiem do niniejszegQ zarz~dzcnia, 

§2 


Zarz,!dzenie wchadzi w zyde z dnie$l podpisania, 


o 




J 

Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050. 78.2019 
Wajta Gminy Slubicc 
z dllia 31lipca 2019 r. 

Dokonuje siC( zmian w plante finansow;ym wydatk6w budZetowych Urz~du Gminy Shlbice : 
poprzez: 

, 
L 	Zwi~ksza sit( plan wydatk6w bUfietowych 1) kwot~ 2.250,00 zt w nast~pnjilcej , 

k1a,yfIkatji b.dzelowej: 

Dz. 9{)O Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 	 1.750,00 zl 
Rozdz. 90001 Gospodarka sciekowa i oc/trona wild 	 1.000,00 zl 
§ 4210 Zakup materia16w i wyposai:eniu, 1.000,00 zl 
Rozih:. 90002 Gospodarka odpadami 750,00 zl 
§ 4300 Zalrup uslug pozostalych 750,00 zl 

Dz. 926 Knltur. r",yczna 	 500,00 zl 
Rozdz, 92601 Obiekty sp0r/owe (Orlik) 	 500,00 zl 
§4300 Zakup uslug pozostalych 	 500,00 zl 

2. 	Zmniejsza si~ plan wydatkow bu~:ietowych 0 kwut~ 2.250,00 :d w nastt;pujt}cej 
kla,yllkacji budzetowej: , 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochr4na srodowiska 1,750,00 zl 

Rozdz, 90001 Gospodarka sciekowa i och~ona wod 1.000.00 zl 
§ 4260 Zakup energii 	 1.000,00 zl 

Rozih:. 90002 Gospadarka odpadami 	 750,00 :1 
§ 4210 Zakup materiat6w i wyposa.zenia i 	 750,00 zl 

Oz. 926 Kultura tizyczna 50U)00 :£1 
Rowz. 92601 Objekty sporlowe (Orlik) 500.01! zl 
§ 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 500,00 zj 

Uzasadnienje 
Dokonuje si~ zmian w planie wydatk6~ budzetov,,'Ych pomi~dzy paragrafami w rumaen 
rozdzialu w celu urealnienia planu. 
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