
Uchw.l~ Nr V.31.2019 
Rady Qminy Słubice 
zdnia 7 ~utego 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy ~nbice na rok 2019. 
• 

Na podstawie art. t8 ust. 2 pkt 4: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (lj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ztm.l) oraz art. 211,212, art. 235 i art. 236 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub cznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.') 
Rada Gminy Słubice uchwala, co następ je: 

, § 1 

• 
W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice Ja rok 2019 Nr N.22.2018 Rady Gminy Słubice 
z dnia 28 grudnia 2018 r, \\'Prowadza się n+tępujące zmiany: 

• 

l. 	Zwiększa się wydatki: budżetu ogółem pkwotę 24.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 
24,000,00 zł tj. ustala się wydatki bUdżef; w łącznej kwocie 19.005.728,00 zł. 
l) Wydatki bieżące zwiększa się o kwot 4.000,00 zł uraz znmiejsza się o kwotę 4.000,00 zł 

~. do kwoty 17.917.128,00 zł, 
2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 

20.000,00 zł tj. do kwoty 1.088.600,00 zl, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym ?.ałącznik Nr 2 do 
Uchwały Budżetowej na rok 2019 Pf nazwą "Wydatki". 

: §2 

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestyeyjne na 2019 r. 
•2. 	Wydatki budZetu gminy na zadania inwestyeyjne na rok 2019 po dokonanych zmianach 

określa załąeznik Nr 2 do niniejszej uctałY. 

• §3 

Wykonanie Uchwały powierGa się Wójtowi Gminy Słubice, 

i §4 

Uchwał. wchodzi w życie z dniem POdjęci. i obowiązuje w roku budżetowym 2019. 

'ł1)'''''''licy Rady 

! Ztmany Ilstawy tJp~bh!wwllno w 1);t;, u, z 2018 f" poz. 1000, ~L H49, poz. 1432, jWl': 1.500
'7~'1\iIlDY!l$tllWY {lpllhlik""wMlo W Dr. U.1;lm8 r" p;tl. (,2, l)'n'IOOO, 1:1"66, 1669, Ifig),:tl54 l 2500 
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Uza~adnienie 

Wvdatki bieżqce. 

Dz. 852 i 
Rozdz. 85114 - zmUleJszenie o kwolę 4.000,00 zl (środki wlasne gmioy) oa , 

zasiłkach celowych. ' 

Dz. 855 
Rozdz. 85508 - zwiększeoie o kwotę 4.000,00 zł (środki wlasne gminy) na oplacenie 

koszt6w pobytu dziecii w rodzinach zastępczych . 

• 
Wydatki majątkawe 

!Dz. 600 
Rozdz. 60016- zmniejszenie o kwotę~O.ooo.oo zł (środki własne gminy) na zadanie 

pn. "Budowa drogi Gi91125W L.ziska - Budy w gminie Słubice", 

,Dz. 700 

• 

Rozdz. 70005 - zwiększenie o kwotę RO.OOO,OO zł (środki własne gminy) n. zadanie 
pn. "Zakup nieruchq",ości o pow. 0,18 ha położonej w obrębie 
ewidencyjnym ŁaziSKa gm. Słubice". 
Po analizie terenu ze !wskazaniami mapowymi okazało się, ze część 
infrastruktury ZWiąztej ze Stacją Uzdatniania Wody w Bańczy, 
obręb Laziska znajdu e się na gruntach prywatnych. 
Właściciel !,'1'Unt6w 'yraził chęć sprzedaży nieruchomości. Są \0 

działki o numerach ęwidencyjnych: 218/5 o pow. 0,17 ha i "]7/6 
o pow. 0,oJ ha. 1 
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• • 
ZałącznikNr ] 
do Uchwały Nr V3/.2019 
Rody Gmmy Slubwe 
z dnia 71u/ego 2019 T, 

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 

Rueml 350 000,001 0.001 350000.001 
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