Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 6 maja 2020 roku
I.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.201.771,00. Plan dochodów
po zmianie wynosi 65.474.645,79 zł, a plan wydatków 66.730.196,79 zł.
Zmian dokonano na podstawie:
 pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 dot. informacji o wynikających z ustawy budżetowej na
rok 2020 z dnia 14 lutego 2020r. (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2020r. poz. 571) rocznych kwotach
poszczególnych części subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększyła się o
kwotę 345.601,00 zł. Plan w rozdziale 75801 § 2910 wynosi obecne 11.375.240,00 zł (po stronie
wydatków w rozdziale 80195).
Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok o
kwotę 3.430,00 zł w rozdziale 75621. Plan po zmianie wynosi 10.023.702,00 zł.
 umowy o powierzenie grantu nr 1182/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – działania 1.1: ,,
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o
wysokich przepustowościach” – dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu
Gmina otrzymała dotację w kwocie 69.600,00 zł. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuacje
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii,
spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. W ramach środków Gmina sfinansuje
zakup laptopów, tabletów oraz dostęp do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu
umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
 pisma WIR.VI.801.7.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. dot. ,,Listy zadań rekomendowanych do
dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie” o
dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze
skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie” w kwocie 790.000,00 zł realizowanego
w latach 2020-2021.

II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach
1. Urząd Miejski w rozdziałach: 60016 (-) 250.000,00 zł (zmniejszenie dot. zadania pn. ,,Przebudowa ulic
w mieście” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ,, Przebudowa ul. Tulipanowej Nr 171156C
wraz ze skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie”), 75011(±) 1.500,00 zł,
75023(±) 11.000,00 zł , 75416(±) 10.000,00 zł (aktualizacja wydatków Straży Miejskiej), 80101(-)
100.000,00 zł (zmniejszenie dot. dwóch zadań - ,,Termomodernizacja Sali sportowej przy ul Szkolnej
w Lipnie (-)50.000,00 zł oraz ,,Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie” (-) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy
Tulipanowej, 90002(±) 510,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdz.: 80101(+) 27.979,00 zł, 80150(-) 22.688,00 zł, 85401(-) 5.291,00 zł.

