Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/327/2013
z dnia 28 sierpnia 2013 roku
I. Dokonuje się ogółem zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 37.314,00 zł.
Zostaje urealniony plan dochodów na podstawie wykonania I półrocza 2013r. w poszczególnych
rozdziałach:
 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmienia się:
- (-) 35.000,00 zł wpływy z użytkowania wieczystego,
- (-) 20.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy,
- (+) 66.000,00 zł wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
- (+) 15.000,00 zł pozostałe dochody (odpłatność za wyceny nieruchomości),
 Cmentarze zmienia się:
- (-) 13.500,00 zł wpływy z usług,
- (+) 20.500,00 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Lipno na zadania bieżące związane z
funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego.
Od 1 września planuje się przeniesienie Administracji Cmentarza Komunalnego do
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie, w wyniku czego konieczna jest zmiana w
rozliczaniu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem na podstawie
Porozumienia z Gminą Lipno. Dokonano więc zmniejszenia planu dochodów (wpływy z
usług) za ostatnie 4 m-ce roku 2013 i utworzono dotację celową w wysokości 1/3 różnicy
pomiędzy wydatkami a dochodami jakie planuje się osiągnąć z tej działalności.
 Urzędy wojewódzkie (funkcjonowanie USC) – dodaje się kwotę 14, 00 zł o wpłacone
odsetki,
 Urzędy gmin (funkcjonowanie administracji urzędu) zmienia się:
- (-) 2.000,00 zł pozostałe odsetki,
- (+) 2.300,00 zł (dochody otrzymane),
- (+) 2.000,00 zł pozostałe dochody.
 Wpływy z opłat stanowiących dochody jst zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłaty
za zajęcia pasa drogowego.
II. Dokonuje się ogółem zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 37.314,00 zł
oraz dokonuje się przeniesień na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów
budżetu w rozdziałach :
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu o kwotę
70.866,00 zł (w związku z przeniesieniem ACK i targowiska miejskiego do ZGM), oraz
15.000,00 zł (inkaso na targowisku),
 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu o kwotę 17.014,00 zł
(wyceny nieruchomości),
 Cmentarze – zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych oraz
planu remontów o łączną kwotę 36.317,00 zł,
 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 309,00 zł (zwrot kwot za udostępnienie danych
osobowych za rok 2012),
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 Administracja publiczna - pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł,
 Oświata i wychowanie – pozostała działalność – przeniesienie kwoty 1.500,00 zł
(zwiększone wydatki na komisje egzaminacyjne),
 Pomoc społeczna – pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.871,00 zł (zwrot kwot za
dłużników alimentacyjnych za rok 2012),
 Pozostałe zadania w polityce społecznej – zwiększenie o 3,00 zł (rozliczenie projektu
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego),
 Gospodarka odpadami – przeniesienia z zakupów na szkolenia i delegacje w kwocie
1.400,00 zł,
 Gospodarka komunalna – pozostała działalność - zmniejszenie planu wynagrodzeń i
pochodnych od nich naliczanych o łączną kwotę 18.732,00 zł oraz 15.000,00 zł na usługach
pozostałych (przeniesienie targowiska do ZGM).

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