Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 69 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 listopada 2014 roku
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 241.678,00 zł na podstawie:
•

Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014r. Nr
WFB.I.3120.3.72.2014 zwiększono plan dotacji celowych na 2014 rok w rozdz. 75011 §
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na
2010 o kwotę 2.480,00 zł
ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego
2012r. wysokości składki rentowej – rezerwa celowa cz.83, poz.73 ustawy budŜetowej na
2014r.
• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 listopada 2014r. Nr
WFB.I.3120.3.73.2014 zwiększono plan dotacji celowych w rozdz. 85195 § 2010 o
kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w
sprawach świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni spełniających kryterium
dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r. Nr
WFB.I.3120.3.77.2014 o zmianach planu dotacji celowych na 2014 rok w tym:
 zwiększenia na kwotę 166.599,00 zł:
- 85212 § 2010 o kwotę 163.594,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń
rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z
funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów – rez. celowa cz.83, poz.34 ustawy budŜetowej na 2014r.
- 85213 § 2010 o kwotę 1.151,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek
dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)
- 85295 § 2010 o kwotę 1.854 zł z przeznaczeniem na pomoc realizowaną na
podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2013r. zmienioną Uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca
2014r.
 zmniejszenia na kwotę 1.859,00 zł w 85295 § 2010 na realizację przez gminy
zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych.
• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r. Nr
WFB.I.3120.3.75.2014 o zwiększeniu planu dotacji w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę
20.997,00 zł z przeznaczeniem na realizacje ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla

opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
05.12.2013r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 62 ustawy budŜetowej na rok 2014.
• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2014r. Nr
WFB.I.3120.3.76.2014/61 o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 53.261,00 zł w rozdz.:
- 85212 § 2010 na kwotę 12.360,00 zł z przeznaczeniem na podwyŜszenie w 2014r.
kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych
dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych,
- 85212 § 2010 na kwotę 24.835,00 zł z przeznaczeniem na realizacje świadczeń
rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na
podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów,
- 85228 § 2010 na kwotę 16.066,00 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 o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.)
II.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na podstawie wniosków złoŜonych przez
jednostki organizacyjne:
- Urząd Miejski w rozdziałach: 75011,75023,90002,90095 (aktualizacja planu w funduszu
socjalnym)
- MOPS w rozdziałach: 85215,85219.
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