
Uzasadnienie 

 do Zarządzenia Nr 66  Burmistrza Miasta Lipna 

 z dnia 31 października 2013 roku 

 

 
I. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna Nr 66 dokonuje się  zwiększenia dochodów i 

wydatków budżetowych o kwotę 984.996,59 zł  na podstawie: 

 Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2013 roku  Nr 

WFB.I.3120.73.2013 o zwiększeniu planu dotacji celowej w  rozdziale 85228 § 2010 Usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 29.803,00 zł z przeznaczeniem na 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) – rezerwa 

celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r. 

 Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2013 r. Nr 

WFB.I.3120.74.2013 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność  o kwotę 4.829,22 zł z przeznaczeniem na 

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w 

sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy 

budżetowej na 2013 r. 

 Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2013 r. Nr 

WFB.I.3120.75.2013 o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale  85415 § 2040 

Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 21.029,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2013 r. - ,,Wyprawka szkolna” -  rez. celowa cz. 83, poz. 26 

ustawy budżetowej na 2013 r., 

 Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2013 r. Nr 

WFB.I.3120.76.2013 o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale  85213 § 2030 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej o kwotę 15.949,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań 

bieżących gmin, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2013 r. , poz. 182, z późn. zm.) -  rez. celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 r., 

 Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2013r. Nr 

WFB.I.3120.77.2013 o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2013 w: 

- 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie o kwotę 2.481,00 zł, 

- 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.763,00 zł  

z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w 

związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej – rezerwa 

celowa cz.83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013 r. 

 Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r. Nr 

WFB.I.3120.79.2013 o zwiększeniu planu dotacji  na rok 2013 w :  
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- 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne o kwotę 719.100,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części 

gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) – rezerwa celowa cz. 

83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r., 

- 85216 § 2030 – Zasiłki stałe o kwotę 183.179,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków 

stałych , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy 

budżetowej na 2013 r., 

- 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.765,00 zł na dofinansowanie 

zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł 

miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , 

realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 

ustawy budżetowej na 2013 r. 

 Zmniejszono także plan dotacji w: 

- 85295 § 2030 Pozostała działalność w opiece społecznej o kwotę 10.900 zł. 

 

 Ponadto dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków przyjętego na podstawie decyzji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - plan został przyjęty w zaokrągleniach  w rozdziałach : 

O1095 - Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 1,13 zł 

(dotacja na zadania zlecone) 

85206 – Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 0,50 zł (dotacja na zadania własne) 

 

II. Dokonuje się przeniesień w dochodach i wydatkach bieżących  w rozdziałach: 

- w dochodach: 85212 – przeniesienie kwoty 41.000,00 zł  między paragrafami (aktualizacja 

planu). 

- w wydatkach: 80103, 80104, 80195, 85401  (aktualizacja planu). 

 

 


