Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 grudnia 2019 roku
I.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.448.502,00 zł i wydatków budżetowych
o kwotę 1.080.829,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 67.791.463,08 zł, a plan wydatków
69.656.131,60 zł.
Deficyt budżetu wynosi 1.864.668,52 zł.
Przychody = 4.118.177,52 zł
Rozchody = 2.253.509,00 zł tj. (+) 367.673,00 zł
Deficyt zmniejszył się o:
- kwotę 111.000,00 zł i jest to odszkodowanie z tytułu całkowicie zniszczonych kontenerów socjalnych (w
dochodach w rozdziale 75023 § 0950),
- kwotę 256.673,00 zł i są to środki z rezerwy ogólnej (w dochodach w rozdziale 75802 § 2750).
Pozostałych zmian dokonano na podstawie:
 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.113.2019 o
zwiększeniu planu dotacji na 2019 r. w rozdziałach:
- 85504 § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu ,,Dobry
Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu ,,Dobry Start”.
W myśl art.170 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.
poz.869 z późn.zm.), na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w
związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują
terminy określone w ust.1.
- 85214 § 2030 o kwotę 67.231,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin
tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.116.2019 o
zmniejszeniu planu dotacji w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 930,00 zł na podstawie sprawozdania
dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I za okres styczeń –
grudzień 2019r.
W myśl art.170 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.
poz.869 z późn.zm.), na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w
związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują
terminy określone w ust.1.
 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.117.2019 w
rozdziałach:
- 85501 § 2060 o zwiększeniu o kwotę 513.914,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz.2134, z
późn. zm.) tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.
- 85502 § 2010 o zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł.
W myśl art.170 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.
poz.869 z późn.zm.), na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w
związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują
terminy określone w ust.1.
 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia br. WFB.I.3120.3.122.2019 o
zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 612.157,00 zł z przeznaczeniem na









zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z
2018r. poz.2134 z późn.zm.) tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją
wypłat.
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.119.2019 o
zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 137,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni
spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.121.2019 o
zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 10.020,00 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 z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej.
pisma Ministra Finansów ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. o przyznaniu kwoty 256.673,00
zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, której mowa w art. 36 ust.4 pkt 1 i art.36a ust. 3 ustawy z
dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst.
W 2019 roku środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których
dochody podatkowe za rok 2018, powiększone o cześć wyrównawczą i część równoważącą subwencji
ogólnej ustalone na 2019r. i pomniejszone o wpłaty w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od
85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin .
wniosków złożonych przez dysponentów budżetu (po stronie dochodów) w jednostkach:
1. Urząd Miejski w rozdziale 90019 (-) 89.000,00 zł.
2. MOPS w rozdziale 85501 (+) 1.100,00 zł oraz w 85502 (+) 1.000,00 zł dot. odsetek od nienależnie
pobranych lub nienależnej kwocie wypłaconych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale 80101 (-) 15.100,00 zł.

II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach
1. Urząd Miejski w rozdziałach: 60016 (±) 2.000,00 zł, 70001 (+) 5.000,00 zł, 75095 (+) 1.800,00 zł,
75295 (-) 2.474,00 zł, 75412 (±) 600,00 zł, 75814 (+) 2.474,00 zł, 80195 (-) 9.650,00 zł, 85153 (±)
800,00 zł, 85501 (+) 1.100,00 zł, 85502 (+) 1.000,00 zł, 85505 (+) 4.650,00 zł, 90002 (-) 1.800,00 zł,
90019 (-) 89.000,00 zł.
2. MOPS w rozdziałach: 85219 (+) 7.000,00 zł, 85228 (-) 11.000,00 zł, 85295 (+) 11.000,00 zł, 85504 (±)
3.300,00 zł, 85508 (-) 7.000,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziałach: 80101 (-) 15.100,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziałach: 80101 (-) 2.700,00 zł, 85401 (+) 2.700,00 zł.
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