
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.55.2016 

WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 2 września 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446) art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 885 z późn. zm.) oraz § 14 pkt. 3 uchwały budżetowej. 

 

W uchwale Nr XVII/192/2016 r. z dnia 29 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 1.  W § 1 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy: 

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 71 739 591 zł z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 71 094 735 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.  

zastępuje się wyrazami: 

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 71 792 271 zł z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 71 147 415 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1”. 

 

§ 2.  W § 2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy: 

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 73 279 367 zł z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 67 707 766 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 5 571 601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”. 

zastępuje się wyrazami: 

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 73 332 047 zł z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 67 760 446 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 5 571 601 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2”. 

 

§ 3.  W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016 r. wprowadza się zmiany określone 

załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. 

  

 Wójt Gminy  

Marek Olszewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 3124



Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016 r. 

wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.55.2016 z dnia 2 września 2016 r. 

 

Dział 852 rozdz. 85206  

Zwiększono o 51 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zatrudnianie przez gminy 

asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2016 r. 

 

Dział 854 rozdz. 85415 

Zwiększono o 1 680 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2016 r. 

„Wyprawka szkolna”. 

 

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016 r. 

wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.55 z dnia 2 września 2016 r. 

 

Dział 600 rozdz. 60016 

Przesunięto między paragrafami plan 21 550 zł na sfinansowanie kosztów zatrudnienia trzech osób w ramach 

robót publicznych. 

 

Dział 852 rozdz. 85206 

Zwiększono plan wydatków o 51 000 zł na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji 

programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 r. w ramach dotacji z budżetu 

państwa. 

 

Dział 854 rozdz. 85415 

Zwiększono plan wydatków o 1 680 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 

dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.  

„Wyprawka szkolna” w ramach dotacji z budżetu państwa. 

 

Dział 921 rozdz. 92105 (zadania w zakresie kultury) 

1. Przesunięto między paragrafami plan 66 zł w ramach zadania pt. „Złotoria – Święto Złotorii” (z § 4210 

do § 4110)- (Fun. Soł.). 

2. Przesunięto między paragrafami plan 97 zł w ramach zadania pt. „Nowa Wieś wspieranie 

i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” (z § 4220 do § 4110)- (Fun. Soł.). 

3. Przesunięto między paragrafami plan 86 zł w ramach zadania pt. „Młyniec Pierwszy wspieranie 

i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania środowiskowe” (z § 4220 do § 4110) – (Fun. Soł.). 

4. Przesunięto między paragrafami plan 113 zł w ramach zadania pt. „Gronowo -wspieranie 

i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne” (z § 4210 do § 4110) – 

(Fun. Soł.). 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.55.2016 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 2 września 2016 r. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.55.2016 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 2 września 2016 r. 
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