Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 października 2013 roku
I. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna Nr 64 dokonuje się zwiększenia dochodów i
wydatków budżetowych o kwotę 185.087,00 zł na podstawie:
 Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2013 roku
Nr
WFB.I.3120.65.2013 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2030 Składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej o kwotę 2.593,00 zł w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dot.
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń –
wrzesień 2013 r. celem opłacenia składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej.
 Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2013 r. Nr
WFB.I.3120.69.2013 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010
Pozostała działalność w pomocy społecznej o kwotę 21.330,00 zł z przeznaczeniem na
pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady
Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na
2013 r.
 Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 14 października 2013 r. Nr
WFB.I.3120.71.2013 o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziałach :
- 85214 § 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne o kwotę 58.909,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147
ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)
– rez. celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r.,
- 85216 § 2030 Zasiłki stałe o kwotę 102.255,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) – rez. celowa cz. 83, poz. 34
ustawy budżetowej na 2013r.
II. Dokonuje się przeniesienia w wydatkach bieżących na wniosek dysponentów budżetu w
rozdziale 80104 – Przedszkola dodaje się kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie
planu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu Gminy Miasta Lipna, a uczęszczające do
przedszkoli w obcych gminach (zmniejszenie planu w 80195 – pozostała działalność w
oświacie).

