Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 6 marca 2018 roku
I.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 564.701,56 zł.
Deficyt budżetu wynosi 670.354,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 55.788.890,92 zł, a
plan wydatków 56.459.244,92 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018
o zmianie planu dotacji w rozdziałach:
- 75011 § 2010 (+) 8.000,00 zł,
- 85195 § 2010 (+) 200,00 zł,
- 85214 § 2030 (-) 48.000,00 zł,
- 85216 § 2030 (-) 17.000,00 zł,
- 85219 § 2030 (-) 36.800,00 zł.
Łącznie zmniejszono plan o kwotę 93.600,00 zł.

• pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 o zmianie wielkości subwencji oświatowej –
zwiększenie o kwotę 302.316,00 zł.

• decyzji

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. Nr
WFB.I.3120.3.3.2018 o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę
9.200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.
18 ust.1 pkt. 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25
ustawy budżetowej na 2018 rok,

• decyzji

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018r. Nr
WFB.I.3120.3.4.2018 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę
546,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej
Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15
ustawy budżetowej na 2018 rok.

• rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym – zwrot należny Gminie Miastu Lipno za
lata 2015 i 2017 w kwocie 120.000,00 zł,

• umowy o przyznaniu pomocy Nr 00191-6935-UM0210422/17 zarejestrowanej w rejestrze
UM pod nr WS-I-L.052.8.406.484.2017 zawartej w dniu 1 marca br. pomiędzy Zarządem
Województwa a Gminą Miasta Lipna na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie w kwocie 226.239,00 zł.
II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach:
Urząd Miejski w Lipnie – w wydatkach majątkowych: Przebudowa ulicy Ogrodowej nr
171107C w Lipnie (-) 395.000,00 zł, Budowa budynku socjalnego (+) 5.000,00 zł,
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie (-) 5.000,00 zł,
Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz
sale dydaktyczne (+) 395.000,00 zł.
- wydatkach bieżących: 75023 (-) 35.000,00 zł, 75095 (+) 70.000,00 zł, 90095 (+)
85.000,00 zł.

MOPS – 85219 (+) 13.063,00 zł, 85228 (-) 5.860,00 zł, 85295 (-) 4.666,00 zł oraz w
85501 (±) 1.377,00 zł i w 85502 (±) 153,00 zł.
MOSIR – przesunięcia w kwocie 11.100,00 zł między paragrafami (zwiększone
wydatki na różne opłaty i składki).
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