Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/291/2013
z dnia 20 czerwca 2013 roku
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 55.961,00 zł na podstawie:
1) Decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr I.31220.30.2013/61 z dnia 29
maja 2013r. przyznającej dotacje w wysokości 18.003 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna;
rozdział 85206 - Wspieranie rodziny na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach
resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok na
utworzenie stanowiska asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
2) Zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW o kwotę 57.883,00 zł na podstawie umowy zawartej z
wykonawcą zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miasta Lipna.
3) Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 95.841,00 zł z tytułu:
- wpłat odsetek w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych o 25.000 zł,
- zwiększenia dochodów za wycenę lokali i odsetki w kwocie 12.025 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł,
- z tytułu podatków od nieruchomości – 52.000 zł,
- opłaty za licencje – 70 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 5.000 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 746 zł, na podstawie faktycznego ich wykonania,
II. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 55.961,00 zł w tym :
1) Kwotę pochodzącą z dotacji w wysokości 18.003,00 zł na wydatki płacowe dla asystenta
rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w MOPS,
2) Kwotę z dochodów własnych w wysokości 95.841,00 zł na płace i pochodne w oświacie wg
złożonych wniosków,
3) Zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna o kwotę 57.883,00 zł,
III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na podstawie
złożonych przez dysponentów budżetu:
1)
2)
3)
4)
5)

wniosków

Kwotę 57.898,00 zł z art. 30 KN przenosi się na wynagrodzenia w oświacie,
w Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwotę 5.431,00 zł przenosi się na wynagrodzenia w oświacie,
przenosi się kwotę 509.773,00 zł na wynagrodzenia w oświacie,
przenosi się kwotę 140.000,00 zł z odsetek na obsługę długu,
przenosi się kwotę 459.300,00 zł z działu 900 – Gospodarka Komunalna z tytułu:
- oczyszczania miasta - 160.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście - 93.300,00 zł
- gospodarki odpadami komunalnymi - 206.000,00 zł
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Dokonuje się
zmniejszenia dochodów
wyodrębnionych o kwotę 15.000 zł
(pozabudżetowych) i wydatków nimi finansowanych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w związku
ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w placówce oraz zmniejszeniem się
ilości godzin pobytu dzieci w stosunku do pierwotnie zadeklarowanej przez rodziców.

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