
Uzasadnienie 
 do Zarządzenia Nr 40 Burmistrza Miasta Lipna 

 z dnia 30 czerwca 2015 roku 
 

I.  Dokonuje się  zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 84.778,20 zł na podstawie: 
 

• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca  2015r. Nr 
WFB.I.3120.3.25.2015 o zwiększeniu planu dotacji w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 522,00 zł 
z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015 
odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 r.  

• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015r. Nr 
WFB.I.3120.3.27.2015 o zwiększeniu planu dotacji w rozdz.: 
- 80101 § 2010 o kwotę 48.875,76 zł 
- 80110 § 2010 o kwotę 28.309,26 zł 
- 80150 § 2010 o kwotę 5.476,18 zł  
z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami  art. 22ae ust.3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 
maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 
rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2015r,  
- 85195 § 2010 o kwotę 100,00 zł 
na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach 
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych). 

• Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2015r. Nr 
WFB.I.3120.3.28.2015 o zwiększeniu  planu dotacji w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 
1.495,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których 
mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2015 r. poz.163). 

II.  Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w dziale 700 – kwota 3.000,00 zł z 
przeznaczeniem na usługi i pozostałe opłaty, oraz w 801 – kwota 160,00 zł dot. 
wynagrodzeń w projekcie ,,Lepiej przygotowany nauczyciel, lepiej przygotowany uczeń”,  
 Ponadto zostaje zmniejszona rezerwa ogólna Burmistrza w kwocie 22.639,00 zł z 
przeznaczeniem na zwrot środków z dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 
ramach projektu pt. ,,Szansa na sukces”. 

 
 


