
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2016 

WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 5 grudnia 2016r. 

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 

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1870) oraz §14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, 

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

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości  74 477 013 zł, 

z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 73 786 207 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie   690 806 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1” 

zastępuje się wyrazami: 

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 75 116 713 zł, 

z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 74 425 907 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie  690 806 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 76 016 789 zł, 

z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 70 570 442 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 5 446 347 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2” 

zastępuje się wyrazami: 

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 76 656 489 zł, 

z tego: 

- wydatki bieżące w kwocie 71 210 142 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie 5 446 347 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. 

 

§4.1. Treść §7 uchwały budżetowej na 2016 r. otrzymuje brzmienie: 

„7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości 17 441 138 zł, zgodnie 

z załącznikami nr 5 i 6”. 



2. W załączniku nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio 3 i 4 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.76.2016 z dnia 5.12.2016 r. 

 

Dział 852 rozdz. 85211 

Zwiększono plan dochodów o kwotę 385 717 zł w związku ze zwiększeniem dotacji 

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu 

realizacji świadczeń wychowawczych (zad. zlec.). 

 

Dział 852 rozdz. 85212 

Zwiększono plan dochodów o kwotę 324 444 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 

zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz składek emerytalnych i rentowych 

z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia (zad. zlec.). 

 

Dział 852 rozdz. 85213 

Zwiększono plan dochodów o kwotę 164 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek 

na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Dział 852 rozdz. 85216 

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 6 881 zł na podstawie rozliczenia wydatków 

budżetowych za 2016 r.  

 

Dział 852 rozdz. 85295 

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 63 744 zł na podstawie rozliczenia wydatków 

budżetowych za 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

wprowadzonych zarządzeniem Wójta Nr 0050.1.76.2016 z dnia 5.12.2016 r. 

 

Dział 600 rozdz. 60016 

Przesunięto między jednostkami organizacyjnymi Gminy plan wydatków w wysokości  

144 000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania na rzecz osób prawnych. 

 

Dział 801 rozdz. 80149 

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 20 zł na ryczałt za używanie 

prywatnego samochodu do celów służbowych. 

 

Dział 851 rozdz. 85154 

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 171 zł w ramach realizacji 

zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

Dział 852 rozdz. 85202, 85204, 85205, 85212, 85214, 85215, 85295 

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 19 050 zł, z tego: 

- na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Lubicz w domach pomocy społecznej 

– 7 000 zł, 

- na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 2 000 zł, 

- na zakup materiałów oraz artykułów spożywczych – 550 zł, 

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 500 zł, 

- na materiały oraz artykuły żywnościowe w celu zrobienia paczek żywnościowych, które 

zostaną rozdane na wieczerzy wigilijnej osobom bezdomnym, samotnym, ubogim 

z terenu Gminy Lubicz – 5 000 zł, 

- na usługę transportową dla osób, które będą uczestniczyły w wieczerzy wigilijnej 

– 1 000 zł. 

 

Dział 852 rozdz. 85211 

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 385 717 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

świadczeń wychowawczych (zad. zlec.). 

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 320 zł (zad. zlec.), 

z tego: 

o na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 269 zł, 

o na umowę-zlecenie dla osoby wprowadzającej nowego pracownika do 

administracji bazami danych i sieciami informatycznymi – 1 051 zł. 

 

Dział 852 rozdz. 85212 

Zwiększono plan wydatków o kwotę 324 444 zł (zad. zlec.), z tego: 

- na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich – 314 202 zł, 

- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 7 881 zł, 

- na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników – 1 376 zł,  

- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 

– 792 zł, 

- na opłacenie składek na fundusz pracy pracowników – 193 zł. 

 

Dział 852 rozdz. 85213 

Zwiększono plan wydatków o kwotę 164 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały. 



 

Dział 852 rozdz. 85216 

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 881 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. 

 

Dział 852 rozdz. 85295 

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 63 744 zł na opłacenie posiłków w szkołach oraz na 

udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. 


