Uzasadnienie do Uchwały Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 05.09.2011 r.

I.

Plan dochodów i wydatków budżetu wzrasta o kwotę 51.617 zł z tytułu:

1) Dotacji otrzymanej z WFOSiGW w Toruniu w wysokości 23.197 zł na podstawie
promesy z dnia 05.08. 2011r. Nr DUK.4302.24.11 na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna,
2) Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 10.600 zł z tytułu rekompensaty utraconych
dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
3) Zwiększenia dochodów o kwotę 7.600 zł z tytułu wpływów z PUP ( podpisanie umowy
na zatrudnienie 4 osób w ramach wykonywania prac interwencyjnych / Agatki/ przez
okres 4 m-cy),
4) Zwiększenia wpływów z gmin ościennych za korzystanie z przedszkoli niepublicznych w
mieście w kwocie 7.500 zł i przeniesienie na dotacje dla tych placówek,
5) Zwiększenia dochodów własnych na podstawie dokonanych wpłat kosztów upomnień w
kwocie 2.600 zł oraz licencji za TAXI w kwocie 120 zł.
II. Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami :
1) Kwoty 299.810 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie” na
wzrost wydatków bieżących, w tym:
- dołożenie 20 % kwoty dotacji dla MOPS na zasiłki stałe oraz ubezpieczenie
podopiecznych (193.600 zł) na podstawie oszacowań MOPS,
- zabezpieczenie wydatków na utrzymanie podopiecznych z terenu miasta w domach
pomocy społecznej z tytułu wzrostu kosztów utrzymania i wzrostu liczby podopiecznych
( 22.340 zł),
- przyznania kwoty 50.000 zł na dotacje za zarząd dla ZGM,
- zaplanowania kwoty 12.190 zł jako różnicy między kwotą otrzymaną a wydatkami na 4
osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych (Agatki),
- przyznanie 20.000 zł dla Szpitala Powiatowego w Lipnie na zakup 100 sztuk materacy na
łóżka szpitalne ( prośba Prezesa Spółki o wsparcie rzeczowe z dnia 09.08.2011r.),
- dołożenie kwoty 1.680 zł na organizację obligacji;
2) kwoty 238.000 zł na nowe zadania inwestycyjne w Ratuszu Miejskim;
3) przeniesienia kwot między paragrafami w rozdziałach 75095, 75412, 75056, 85153, 85154,
70005 oraz 75702 na podstawie złożonych wniosków przez dysponentów budżetu,
4) przeniesienia między rozdziałami kwot na dotację dla Izby Wytrzeźwień we Włocławku
na podstawie zawartego Porozumienia oraz związane z aktualizacją planu wydatków.

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udział wzięło ……..radnych
- za przyjęciem Uchwały głosowało ……. radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ……. radnych,
- głosów wstrzymujących się………

