ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 5 kwietnia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn.zm.), art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz
§ 14 pkt.3 uchwały budżetowej, zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:
„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 66 630 509 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie ……………………………………………....66 123 809 zł,
- dochody majątkowe w kwocie……………………………………………….506 700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”
zastępuje się wyrazami:
„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości
66 642 339 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie ……………………………………….……....66 123 639 zł,
- dochody majątkowe w kwocie………………………………………….……518 700 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
68 170 278 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie ……………………………………………......63 363 265 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie………………………………………………4 807 013 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”
zastępuje się wyrazami:
„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości
68 182 108 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie ………………………………..….………........63 363 095 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie…………………………………….…..….....4 819 013 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.
§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się
zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2016r. „Limity wydatków
majątkowych realizowanych w 2016r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem
nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.1. Treść § 7 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:
„7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 616 607 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5 i 6”.
2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z
realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 99 400 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 7”.
2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami
odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego
zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w
sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.13.2016 z dnia 5.04.2016r.
Zmiany w budżecie wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody KujawskoPomorskiego Nr WFB.I.3120.1.22016 z 16 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu
dochodów i wydatków budżetu państwa dla części – województwo kujawsko-pomorskie
ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok:
1) Dział 750 rozdz.75011
Zmniejszono o 3 200 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej.
2) Dział 852 rozdz.85219
Zwiększono o 1 700 zł plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań
własnych gminy.
Pozostałe zmiany
1) Dział 751 rozdz.75101
Utworzono plan dochodów w wysokości 13 330 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura
Wyborczego na wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z
przezroczystego materiału.
2) Dział 852 rozdz.85295
Przesunięto między paragrafami plan dochodów w wysokości 12 000 zł z tytułu dotacji z
budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w związku z wdrażaniem ustawy – pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci (zad.zlec.).

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.13.2016 z dnia 5.04.2016r.
Dział 600 rozdz.60016
Przesunięto między paragrafami plan 1 900 zł na sfinansowanie kursu ADR w celu
uzyskania przez pracowników ZDGMiK uprawnień na przewóz towarów i ładunków.
Dział 750 rozdz.75011
Zmniejszono o 3 200 zł plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.
Dział 751 rozdz.75101
Utworzono plan wydatków w wysokości 13 330 zł na wymianę dotychczasowych urn
wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału (zad.zlec.)
Dział 801 rozdz.80104
Przesunięto między paragrafami plan 65 zł na opłaty z tytułu pobytu dzieci z terenu
Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy.
Dział 852 rozdz.85219
Zwiększono o 1 700 zł plan wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej
(zad.własne dofin.dotacją z budżetu państwa).
Dział 852 rozdz.85295
1) Przesunięto między paragrafami plan 12 000 zł na zakupy inwestycyjne w
związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2) Przesunięto między paragrafami plan 15 500 zł w ramach zadania związanego z
wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Dział 900 rozdz.90004
Przesunięto 45 000 zł z planu UG Lubicz do planu ZDGMiK na utrzymanie zieleni.
Dział 921 rozdz.92105 i 92109
Przesunięto 5 000 zł z planu UG Lubicz do planu ZDGMiK oraz między rozdziałami i
paragrafami na zakup materiałów niezbędnych do malowania świetlicy w Lubiczu
Górnym ul.Boczna.

