ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.12.W.19
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 28 stycznia 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 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) i art. 249 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr RG - VI/53/19 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia
28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2019 rok
i Zarządzenia Nr WG – PLF.0050.12.19 Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 28 stycznia 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 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
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Data podjęcia
Rodzaj
Dział

Rozdział

SITKÓWKA-NOWINY
2019-01-29
Plan wydatków

Paragraf

750
75023
4210
4280
75075
4300
75095
4170

Treść

Wartość

Administracja publiczna

0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

-200,00

Zakup usług zdrowotnych

200,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-25 000,00

Zakup usług pozostałych

-25 000,00

Pozostała działalność

25 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe

25 000,00

Ochrona zdrowia

851
85121
2560
85149

2780

0,00

Lecznictwo ambulatoryjne

-64 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

-64 000,00

Programy polityki zdrowotnej

64 000,00

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej

64 000,00

Pomoc społeczna

852
85216

2910
85230

2910

0,00

Zasiłki stałe

-53,00

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

-53,00

Pomoc w zakresie dożywiania

53,00

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

53,00

Razem:
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