Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie Nr XLI/ 343 /2009
z dnia 11 grudnia 2009r.

I.

Zwiększenia dochodów o kwotę 131.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1.

w dz. 853- Opieka społeczna, rozdz. 85395 § 2080 § 2090 o kwotę 117.994 zł w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację Projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego”,
w dz. 758 – RóŜne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 2.535 zł tytułem
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zwiększenia zadań
szkolnych od 1 września 2009r.,
w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - 1.015 zł ; rozdz. 80101- 3315 zł
tytułem przekazania prowizji od ubezpieczyciela na dochody gminy,
w dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych; rozdz. 75616 o kwotę
26.517 zł tytułem zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych
osób fizycznych,
zmniejszenie planu dotacji w dz. 852-Pomoc społeczna decyzją Kuj - Pom. Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2009r. w rozdziałach:
- 85213 § 2030 o kwotę 14.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym - decyzją Kuj - Pom. Urzędu Wojewódzkiego w
Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2009r.,
- 85214 § 2030 o kwotę 2.995 zł na wypłatę świadczeń i zasiłki okresowe,
zmniejszenie planu dotacji w dz. 851-Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę
150 zł – na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach
świadczeniobiorców- decyzją Kuj.-Pom. Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia
13 listopada 2009r.

2.

3.
4.

5.

6.

II. Zwiększenie planu po stronie wydatków o kwotę 131.871 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2 w działach i rozdziałach:
1. – dz. 853, rozdz. 85395 - 117.994 zł na finansowanie Programu POKL; Projekt
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego”, z czego
kwota 44.151 zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne;
2. – dz. 852, rozdz. 85228 – zwiększenie o kwotę 44.283 zł na płace i pochodne dla
opiekunek
3. – dz. 852, rozdz. 85213- zmniejszenie kwoty dotacji 14.000 zł przeznaczonej na
składki opłacane za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
4. – dz. 852, rozdz. 85214 - zmniejszenie kwoty dotacji 2.995zł przeznaczonej na
zasiłki okresowe dla podopiecznych MOPS,
5. – dz. 851, rozdz. 85195- zmniejszenie kwoty dotacji 150 zł przeznaczonej na
obsługę dla osób wydających decyzje.

III. Przeniesienia wydatków miedzy działami, rozdziałam i paragrafami w związku:
1. ze zmianami złoŜonymi przez jednostki oświatowe: SP 3 i PM 4
2. ze zmianami złoŜonymi przez MOPS przeniesienia m. rozdziałami na płace i pochodne
dla opiekunek społecznych,
4. ze zmianami złoŜonymi przez Urząd Miejski,
5. ze zmianami MOSiR

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
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