Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/114/2020 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 marca 2020 roku
I.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 152.926,08. Plan dochodów po
zmianie wynosi 64.123.373,08 zł, a plan wydatków 65.378.924,08 zł.
Deficyt budżetu wynosi 1.255.551,00 zł.
Zmian dokonano na podstawie:
 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia br. Nr WFB.I.3120.3.1.2020 o
zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.436,52 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej
kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Środki
stanowią dotację celową na I kwartał 2020r.
 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego br. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 o
zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 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.
 decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 3 marca br. o
przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja
2020 r. Dotacja dotyczy rozdziału 75107 § 2010 w kwocie 19.543,00 zł.
 zwiększono dochody własne z tytułu wpływów – zwroty z podatku VAT za lata ubiegłe w rozdziale
75023 w kwocie 131.400,00 zł.

II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach
1. Urząd Miejski w rozdziałach: 75011(+)15.000,00 zł, 75023(+)90.000,00 zł, 75095(+)5.190,00 zł,
75416(+)13.400,00 zł, 75814(+)10.000,00 zł, 90002(±)5.800,00 zł, 90095(+)3.000,00 zł, 92105(±)
17.000,00 zł, 92109(+)5.000,00 zł,
2. MOPS w rozdziałach: 85219 (-) 7.660,00 zł, 85228 (±) 20.838,00 zł, 85295 (-)2.530,00 zł, 85501 (±)
41.299,00 zł,
3. MOSIR w rozdziale 92604(±)6.720,00 zł.

