Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/111/2016 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 16 marca 2016 roku
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.459.288,00 zł w
tym:
po stronie dochodów bieżących:
• na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego br. Nr
WFB.I.3120.3.3.2016 o zwiększeniu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę
4.416.457,00 zł (w tym na koszty wdrożenia 33.038,00 zł) z przeznaczeniem na
przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które
zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art.52
ustawy.

• na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w podległych jednostkach o
kwotę 42.831,00 zł w tym:
- w jednostce UM w rozdz. 75023 (+) 37.070,00 zł (wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za
lata ubiegłe) oraz w rozdz. 80110 (+) 830,00 zł (rozliczenie odsetek dot. projektu pn.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie)
- w jednostce MOPS w rozdz. 85219 (+) 4.931,00 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia
majątku),
po stronie wydatków majątkowych:
• tworzy się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Zakup inwestycyjny komputerów i
kserokopiarki na realizację zadania 500 plus, w jednostce MOPS w ramach otrzymanej
dotacji z UW na realizację w/w zadania w kwocie 17.000,00 zł.
po stronie wydatków bieżących:
• w jednostce Urząd Miejski: zwiększa się plan w rozdz. 71095 o kwotę 21.000,00 zł z
przeznaczeniem na podziały nieruchomości w mieście, w rozdz. 75023 o kwotę 16.000,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (roznoszenie decyzji podatkowych) i zakup
usług pozostałych, w rozdz. 80110 o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na odsetki dot.
projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
Lipnie oraz w rozdz. 85295 o kwotę 4.931,00 zł.

• w jednostce MOPS tworzy się paragrafy planu wydatków z przeznaczeniem na obsługę
zadnia dot. wypłaty zasiłków wychowawczych 500+ w kwocie 4.416.457,00 zł.

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udział wzięło 14 radnych
- za przyjęciem uchwały głosowało - 14 radnych,
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było

