
Uzasadnienie 
 do Zarządzenia Nr 17 Burmistrza Miasta Lipna  

 z dnia 31 marca 2016 roku 
 
I.  Dokonuje się  zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych  o kwotę 257.630,00 zł. Zmiany 

dokonano na podstawie: 
• decyzji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 21 marca 2016 r. o 

przyznaniu dotacji celowej w rozdz. 75101 § 2010 na sfinansowanie zadania zleconego 
gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na nowe 
zadanie zgodnie z art. 41a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dotyczący 
zakupu przezroczystych urn wyborczych w kwocie 9.530,00 zł, 

• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca br. Nr WFB.I.3120.1.2016 o 
ustaleniu planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo 
kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok. Zmiany dot.  
- dochody pozabudżetowe w rozdz. 85228 § 0830 (-) 200,00 zł . Plan po zmianie wynosi 
11.100,00 zł, 
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdz. 75011 § 2010 (-) 13.600,00 zł. 
Plan po zmianie wynosi 273.000,00 zł (po stronie wydatków zmniejszono wynagrodzenia 
osobowe pracowników USC w § 4010), 
- zadnia własne w rozdz. 85219 § 2030 (+) 1.400,00 zł. Plan po zmianie wynosi 245.600,00 zł 
(po stronie wydatków zwiększono  wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w § 4010). 

• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2016 
o zwiększeniu dotacji w rozdz.  85415 § 2030 o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 
zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy 
budżetowej na 2016 r. 

• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca br. Nr WFB.I.3120.3.10.2016 o 
zwiększeniu dotacji w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 
poniesionych i planowanych kosztów 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). 
 

II.  Dokonano przesunięć w planie wydatków na podstawie złożonych wniosków przez 
dysponentów budżetu w jednostkach: 
- Urząd Miejski: w rozdz. 90095 – 8.750,00 zł (Edukacja ekologiczna – zakup bonów 
konkursowych), 
- MOPS: w rozdz. 85295 – 5.000,00 zł (zakup wyposażenia i materiałów do obsługi programu 
rządowego 500+). 

 


