
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie Nr  XXXVIII/ 272 /2009 
z dnia 18 sierpnia 2009r. 

 
Dochody i wydatki budŜetu zwiększają się o kwotę 76 375 zł. 
I. Zmiany po stronie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tytułu: 
 
Zwiększenie dochodów o 245 625 zł 
1. zwiększenia  dochodów majątkowych ze sprzedaŜy gruntów w wysokości 200 000 zł w 
rozdz.70005 Gospodarka mieszkaniowa. 
2. zwiększenie planu dochodów, które w planie nie były uwzględnione w wysokości 28 565 zł 
3. zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania PZU dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Lipnie w wysokości 15 860 zł 
4. zwiększenie dochodów z tytułu nienaleŜnie pobranych świadczeń w kwocie 1 200 zł. 
 
Zmniejszenie dochodów o 322 000 zł 
1. w związku z analizą budŜetu zmniejszone zostały dochody z tytułu opłaty skarbowej w 
wysokości 150 000 zł, opłaty z tytułu wpływów z działalności gospodarczej w kwocie 12 000 
zł, o wpływy z odpłatności za basen 150 000 zł oraz z tytułu usług z Cmentarza Komunalnego 
w Lipnie o 10 000 zł. 
 
II. Zmiany po stronie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tytułu: 
1. Zmiany  po stronie wydatków polegające na: 
    Zwiększeniu  wydatków o kwotę  184.162 zł  w rozdziałach: 

80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80195 o wzrost od dnia  01 września 2009r. 
wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra 
Edukacji , odpisu na ZFŚS dla tych jednostek oraz zwiększeniem  wydatków na dowoŜenie 
uczniów do szkół specjalnych. 

III.  Przeniesienia wydatków między  działami, rozdziałami i paragrafami w związku: 
1.  ze zmianami złoŜonymi przez jednostki oświatowe, 
1. ze zmianami złoŜonymi przez Urząd Miejski w Lipnie na zwiększenie odpisu na ZFŚS 
2. ze zmianami  złoŜonymi  przez MOPS na wynagrodzenia dla opiekunek społecznych 
3. ze zmianami złoŜonymi przez MOSiR na materiały i remonty.  
 
IV.  Zmiany w planie inwestycji polegające na  dołoŜeniu 3 zadań inwestycyjnych: 
- Przebudowa ul. Wierzbowej w Lipnie, realizacja w 2009r., 
- Infrastruktura  sportowa przy SP Nr 3, realizacja  w latach 2009-2010 , 
- Moje boisko „Orlik 2012”,  realizacja w latach 2009-2010 
 
V.  Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5, polegające na  aktualizacji kwot inwestycji 
(po przetargu), przychodów oraz  zwiększenie kwoty wydatków na remonty  
 
Wyniki głosowania: 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych 
- za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych, 
- głosów wstrzymujących się nie było  


