
Uzasadnienie 

 do Uchwały Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia 15 lutego 2022 roku 

    

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.026.805,18 zł. Plan 

dochodów po zmianie wynosi 73.874.692,51 zł, a plan wydatków  wynosi 82.857.072,36 zł.  

 

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie: 

• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia br. o 

zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1.805,18 zł. 

Powyższe środki stanowią dotację celową na I  kwartał 2022r. przeznaczoną 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 

wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo  energetyczne, 

przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 

z 2022r. poz.1) – rezerwa celowa cz.83, poz.24. 

• wstępnej promesy dotyczącej dofinasowania inwestycji z programu ,,Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych” Nr 01/2021/247/PolskiLad otrzymano dofinansowanie w 

kwocie 13.775.000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. ,,Utworzenie sprawnej sieci 

komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”. Powyższa kwota 

została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 w latach: 

- 2022 – 6.525.000,00 zł, 

- 2023 – 7.250.000,00 zł. 

 

   Ponadto dokonano zmian w planie dochodów własnych w rozdziale 70005 (+) 500.000,00 zł 

(zwiększone wpływy ze sprzedaży działek), 

 

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany: 

• Urząd Miejski – wydatki inwestycyjne: 

- 60016 (+) 6.970.000,00 zł na zadnie pn. ,,Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez 

przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna” w tym kwota 6.525.000,00 zł to środki z 

dofinansowania z programu ,,Polski Ład” a kwota 445.000,00 zł z dochodów własnych Gminy. 

- 92109 (+) 55.000,00 zł na zadanie ,,Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Muzeum Kina 

Niemego w Lipnie”, 

Wydatki bieżące w rozdziałach: 01030 (+) 200,00 zł, 85295 (±) 26.000,00 zł, 90013 (+) 63.500,00 

zł (schroniska dla zwierząt), 90095 (-) 63.500,00 zł. 

 


