ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.140.W.19
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na
2019 rok
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506
ze zm.) i art. 249 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze
zm.) oraz Zarządzenia Nr WG – PLF.0050.140.19 Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr WG - PLF.0050.02.2019 Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2019 rok z późn. zm.
wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.140.W.19
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 31 grudnia 2019 r.
Nazwa jednostki sprawozdawczej

SITKÓWKA-NOWINY

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

754
75412

Treść

0,00

Ochotnicze straże pożarne

0,00

4260

Zakup energii

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

855
85501

2910

4560

Wartość

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-200,00
200,00

Rodzina

0,00

Świadczenie wychowawcze

0,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

-50,00

50,00

0,00

Razem:
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