
 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/370/2010 Rady Miejskiej w Lipnie  
z dnia 28 stycznia 2010r. 

 
I.  Zwiększenia dochodów o  kwotę 2.644.839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 

1) o kwotę środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej - 337.203 zł, 

2) o kwotę opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska z Urzędu 
Marszałkowskiego pierwotnie zaplanowaną w GFOŚiGW – 240.000 zł, 

3) o kwotę wynikającą z I raty Ugody ze Starostwem Powiatowym za zaległości z 
tyt. podatku od nieruchomości SP ZOZ – 330.000 zł, 

4) o kwotę wynikającą z  umowy w ramach Programu „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów szkół powiatu lipnowskiego”-1.157.836 zł, 

5) o kwotę 50% dofinansowania z NPPD „Modernizacja drogi gminnej Nr 
171105 C Plac 11- Listopada” w wysokości 476.800 zł, 

6) o kwotę  środków przekazanych z  RPO  z tyt. refundacji  wydatków 
poniesionych w 2009 roku na  zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy 22-
Stycznia z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 98.600 zł, jako 
dochody budŜetu 2010 roku, 

7) o kwotę odsetek podatkowych  4.400 zł z tyt. rozłoŜenia na raty. 
 
II. Zwi ększenie planu wydatków o kwotę  2.644.839 zł, zgodnie z zał.  nr 2  w tym: 
 
1) na zadania inwestycyjne 1.449.800 zł 

a) na zadania inwestycyjne finansowane z  opłat i kar za zanieczyszczanie 
środowiska  w rozdz. 90019 – 540.000 zł, 
b ) na  dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi gminnej 
Nr 171105C Plac 11- Listopada” w wysokości 476.800 zł  w kwocie 476.800 zł  
c) na zadanie inwestycyjne „ Udział w budowie obwodnicy miasta „ 433.000 zł , 

 
2) na zadania bieŜące – 1.195.039 zł 

a) na zadania bieŜące finansowane  z opłat  j.w 37.203 zł, 
b) na realizację Programu UE – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
szkół powiatu lipnowskiego”- 1 157.836 zł, 

 
III.  Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałam i paragrafami: 
1)na zadanie inwestycyjne pn; ”Udział w budowie obwodnicy” przeniesiono kwotę 

zaplanowaną w rozdz. 90095 na zobowiązania ZOK – 750.000 zł, 
2) na nowe zadanie inwestycyjne  przeniesiono z rezerwy celowej kwotę 219.600 zł. 

Wyniki głosowania: 
 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych 
- za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych, 
- głosów wstrzymujących się  nie było 


