
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2020 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.), art. 257 pkt  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz 
z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) oraz § 14 pkt 4 uchwały budżetowej na 2020 r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/237/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, 
w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz. 

   

  
 

Wójt Gminy Lubicz 
 
 

Marek Nicewicz 
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Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.

wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r.

Dział 010 rozdz. 01008 i 01095

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 50 zł na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej

wysokości.

Dział 801 rozdz. 80101 i 80150

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 30 zł na ryczałty za używanie samochodu

prywatnego do celów służbowych.

Dział 801 rozdz. 80103 i 80149

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami 800 zł na wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń.

Dział 854 rozdz. 85401 i 85404

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami 6 zł na składki ZUS.

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami 72 000 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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