Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/358/2013 z dnia 20.11.2013 roku
I. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych na podstawie:
1) Porozumienia między Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna dot. przekazania
dotacji w kwocie 10.000 zł na realizację zadań powiatowych przez Miejska Bibliotekę
Publiczną ,
2) Informacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o przyznaniu środków na Projekt WNDRPKP.07.01.00-04-022/13 na dofinansowanie Projektu pt:” Stworzenie przestrzeni
spacerowej wzdłuż bulwarów rzeki Mień” na kwotę 181.865 zł,
3) Zostaje urealniony plan dochodów na podstawie dotychczasowego wykonania w
poszczególnych rozdziałach:
 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat z tytułu:
-zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększenie o kwotę + 15.600 zł,
- rekompensat utraconych dochodów zwiększenie o kwotę + 45.671 zł,
- niższych opłat za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych o kwotę ( -) 103.000 zł,
- niższych wpływów na GFOŚiGW w kwocie (– )133.850 zł,
- niższych środków z WFOŚiGW na likwidację azbestu ( -) 17.473 zł,
 Szkoły Podstawowe (aktualizacja planu) – zmniejszenie o kwotę (-)15.100 zł z tytułu
niższych od zaplanowanych wpływów z usług w SP Nr 3 oraz SP 2,
 Gimnazjum (aktualizacja planu) – zwiększenie o kwotę (+) 15.880,00 zł z tytułu najmu i
dzierżawy oraz pozostałych dochodów,
 Przedszkola Miejskie – zwiększenie dochodów o kwotę (+) 446 zł z tytułu różnych
dochodów,
 Pomoc Społeczna- zwiększenie dochodów o kwotę (+) 2.900 z tyt. odsetek oraz
pozostałych dochodów należnych gminie z tyt. wykonywania zadań rządowych,
 71035- urealniona dotacja z Gminy Lipno (-) 3.834 zł,
II. Dokonuje się przeniesień wydatków na podstawie wniosków złożonych przez
dysponentów budżetu, w tym:
1) w wydatkach inwestycyjnych:
- zmniejszenie w rozdziale 90019 zadań realizowanych z GFOŚ i GW z uwagi na niższe
od zaplanowanych wpływy z tyt. zanieczyszczenia środowiska w kwocie (-) 107.848 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90095 o dofinansowanie z UE w kwocie (+) 181.865 zł na
zadanie „Stworzenie przestrzeni spacerowej wzdłuż bulwarów rzeki Mień”,
- przeniesienie w MOSiR z wydatków bieżących kwoty 5.000zł na „Modernizację
wentylacji na Krytej Pływalni”
2) w wydatkach bieżących w rozdziałach:
75702 – zwiększenie planu wydatków o kwotę (+) 14.541,00 zł
80101- dokonuje sie przeniesień między paragrafami
80104 – Przedszkola Miejskie zwiększenie wydatków o kwotę (+) 4.000 zł
80104 – zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola o kwotę (-) 27.000 zł,
80103- zwiększenie wynagrodzeń o kwotę (+) 27.000 zł w SP nr 3
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80110 – zwiększenie wydatków z tyt. uzyskania wyższych dochodów o kwotę (+)15.880 zł,
80195 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę (- ) 62.895 zł ,
90019 - GFOŚiGW – zmniejszenie wydatków w kwocie (-) 21.002,00 zł,
90095 – zmniejszenie wydatków z dotacji na likwidację azbestu -17.443 zł,
W dziale 852 - MOPS – przeniesienia między paragrafami,
92116 - zwiększa się plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o (+) 10.000 zł,
92604- w MOSiR dokonuje się przeniesień między paragrafami,
Dokonuje się zmian w rachunku wyodrębnionym dochodów oświatowych (pozabudżetowych)
w jednostkach;
- Przedszkole Miejskie nr 3 (+) 4.000,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 (-) 1.500,00 zł

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