
Uzasadnienie 

 do Uchwały Nr XXXV/264/2022 Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia 17 marca 2022 roku 

    

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.978,00 zł. Plan 

dochodów po zmianie wynosi 73.881.670,51 zł, a plan wydatków  wynosi 82.864.050,36 zł.  

 

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie: 

• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego br. o 

ustaleniu planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-

pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 rok. Zmianie uległy kwoty przyznanych dotacji w 

rozdziałach: 

- 75011 (-) 3.900,00 zł (dot. spraw obywatelskich) – plan po zmianie wynosi 300.600,00 zł, 

- 85219 (+) 30.800,00 zł (dot. obsługi MOPS) – plan po zmianie wynosi 241.300,00 zł. 

• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca br. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 o 

zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 310,00 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 2022 rok. 

• pisma  Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. o zmianie wielkości 

subwencji oświatowej – zmniejszenie o kwotę 82.652,00 zł.   

• pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022 z dnia 25 lutego br. o przyznaniu kwoty 50.940,00 zł 

ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki zostały ujęte w rozdziale 75801 § 

2290 z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć 

specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

   Ponadto dokonano zmian w planie dochodów własnych w rozdziałach: 

- Urząd Miejski w 90026 (+) 4.939,00 zł (zwiększone dochody z tytułu rozliczenia wydatków 

poniesionych na demontaż i unieszkodliwienia azbestu), 

- CUW w 80104 (+) 6.541,00 zł (zwrot dotacji z przedszkola publicznego dot. 2021r.). 

 

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany: 

• Urząd Miejski – wydatki inwestycyjne: 

- 75023 (+) 10.000,00 zł na zadnie pn. ,,Budowa budynku usługowo-garażowego”, 

- 80101 (-) 125.000,00 zł w zadaniu pn. ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie 

(ul. Okrzei), 

- 85295 (-) 1.200.000,00 zł w zadaniu pn. ,,Budowa Domu Spokojnej Starości”, 

- 85295 (+) 1.220.000,00 zł w zadaniu pn. ,,Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne”, 

- 92109 (+) 125.000,00 zł na zadanie ,,Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Muzeum Kina 

Niemego w Lipnie”. 

Wydatki bieżące w rozdziałach: 75011 (-) 3.900,00 zł, 75023 (+) 206.300,00 zł, 75095 (-) 

30.000,00 zł, 80113 (+) 100.000,00 zł, 85502 (+) 1.600,00 zł, 90026 (+) 4.939,00 zł, 90095 (-) 

292.300,00 zł. 

• Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdz. 80148 (±) 9.000,00 zł, 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdz. 80101 (-) 7.114,00 zł, 

• Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdz. 80101 (-) 11.197,00 zł, 80107 (±) 2.200,00 zł, 80150 (±) 

2.200,00 zł, 

• Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdz. 80101 (-) 6.860,00 zł, 80107 (±) 1.000,00 zł, 80150 (±) 

4.000,00 zł, 



• MOPS w rozdz. 85202 (+) 29.709,00 zł, 85219 (+) 7.888,00 zł, 85228 (-) 24.453,00 zł, 85295 (-) 

10.612,00 zł, 85502 (-) 1.600,00 zł, 85503 (+) 310,00 zł, 85504 (-) 1.441,00 zł, 85508 (+) 29.709,00 

zł. 

 


