
Uzasadnienie 
 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta Lipna 

 z dnia 31 października 2014 roku 
 

I.  Dokonuje się  zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18.755,14 zł na podstawie: 
 

• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2014r. Nr 
WFB.I.3120.3.65.2014 zmniejszono plan dotacji celowych na 2014 rok w rozdz. 85212  
§ 2030 o kwotę 14.000,00 zł  na podstawie analizy sprawozdania w związku z realizacją 
programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania ,,Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” w roku 2014, 

• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 23 października 2014r. Nr 
WFB.I.3120.3.67.2014 zwiększono plan dotacji  celowych w rozdz.: 
- 01095 § 2010 o kwotę 3.918,14 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 
rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych 
przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za drugi okres płatniczy 2014r., 
rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budŜetowej na 2014r, 
- 85295 § 2010 o kwotę 25.074,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną 
na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów  z dnia 24 
grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014r. – 
rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budŜetowej na 2014r., 

• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. Nr 
WFB.I.3120.3.69.2014 zwiększono plan dotacji celowych na 2014 rok w rozdz. 85219  § 
2030 o kwotę 3.763,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na 
ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej (w części 
finansowanej z dotacji celowej budŜetu państwa), ośrodków wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, ośrodków pomocy społecznej i ośrodków adopcyjnych w 
związku z poniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej – rezerwa 
celowa cz.83, poz.73. 
 

II.  Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na podstawie wniosku złoŜonego przez 
jednostkę Urząd Miejski w rozdziałach: 75011, 75412, 75414. 

 


