
Uzasadnienie 
 do Zarządzenia Nr 76  Burmistrza Miasta Lipna 

 z dnia 26 listopada 2013 roku 
 

 
I.  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna Nr 76 dokonuje się  zwiększenia dochodów i 

wydatków budŜetowych o kwotę 311.755,00 zł  na podstawie: 
• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013 roku  Nr 

WFB.I.3120.85.2013 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i 
wychowanie o kwotę 106.605,00 zł z tego: 
 - 80103 § 2030  o kwotę 34.155,00 zł (odziały przedszkolne w szkołach podstawowych), 
 - 80104 § 2030  o kwotę 72.450,00 zł (przedszkola), 
 z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budŜetu na realizacje zadań 
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r. – 
rezerwa celowa cz. 83, poz. 76 ustawy budŜetowej na 2013r. 

• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 roku Nr 
WFB.I.3120.88.2013 o zwiększeniu planu  dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 
85295 § 2010 o kwotę 5.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 
48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. 

• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2013 roku Nr 
WFB.I.3120.89.2013 o zwiększeniu planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 
85212 § 2010 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na 
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 
139, poz.992 z późn .zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z 
dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. poz. 
1228 z późn. zm.) 

  
II.  Dokonuje się przeniesień w  wydatkach bieŜących na podstawie wniosków złoŜonych przez 

dysponentów budŜetu w: 
700 – Gospodarka mieszkaniowa – przesunięcia w rozdziałach 70001;70005;70095 na kwotę 
7.900,00 zł (zwiększenie planu na usługę inkaso),  
710 – Działalność usługowa – przesunięcia w rozdziałach 71004;71014 na kwotę 2.800,00 
(usługi geodezyjne), 
75023 – Urzędy gmin na kwotę 183,00 zł (korekta funduszu socjalnego), 
75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne na kwotę 7.415,00 zł (aktualizacja planu), 
80101 – Szkoły podstawowe – przesunięcia na kwotę 720,00 zł, 
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcia w rozdziałach 90015; 
90019; 90095  na kwotę 57.173,00 zł (aktualizacja planu). 

 


