
Uzasadnienie 

 do Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia 12 kwietnia 2022 roku 

    

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.293.229,00 zł. Plan 

dochodów po zmianie wynosi 78.911.333,35 zł, a plan wydatków  wynosi 87.893.713,20 zł.  

 

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie: 

• umowy o powierzenie grantu o numerze 4142/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” o numerze 

POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Kwota przyznanych środków wynosi 428.490,00 zł. 

• pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Bydgoszczy o przyznaniu środków z 

Funduszu Pomocy  w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w  tym: 

- jednozrazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł i obsługa zadania – 33.048,00 zł, 

- wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł – 97.920,00 zł. 

Łącznie Gmina Miasta Lipna otrzymała na dzień 11 kwietnia br. kwotę w wysokości 130.968,00 zł. 

Środki zostały ujęte w rozdziale 85295. 

• wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa  na 

sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasta Lipna udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - ,,KZN-Toruński” Sp z o.o. Wysokość wnioskowanego 

wsparcia wynosi 2.520.000,00 zł i została ujęta w rozdziale 70007. 

• wpływu płatności końcowej z Ministerstwa Finansów w związku z zakończonym zadaniem pn. 

,,Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale 

dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej” w kwocie 201.785,00 zł. 

• porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

dot. realizacji programu ,,Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gmina otrzymała  kwotę 11.986,00 zł 

(pomoc techniczna - 1.700,00 zł, punkty konsultacyjne – 10.285,80 zł). 

 

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany: 

• Urząd Miejski – wydatki inwestycyjne: 

- 60013 zmieniono nazwę zadnia z ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-

Kamień Kotowy – granica województwa” na ,,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 

na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa” oraz paragraf – z 6300 na 6309. 

- 60016 (+) 250.000,00 zł w zadaniu pn. ,,Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez 

przebudowę dróg gminnych n ternie Miasta Lipna”, 

- 70007 (+) 2.630.000,00 zł na zadnie pn. ,,Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - 

,,KZN-Toruński” Sp z o.o., 

- 75023 (+) 428.490,00 zł na zadnie pn. ,,Cyfrowa Gmina”, 

- 80101 (+) 55.000,00 zł w zadaniu pn. ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie 

(ul. Okrzei), 

- 92109 (+) 20.000,00 w zadaniu pn. ,,Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina 

Niemego w Lipnie”, 

Wydatki bieżące: 

- 90005 (+) 11.986,00 zł 

• MOPS w rozdz. 85295 (+) 130.968,00 zł. 


