
 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/375/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18  marca br 
 

I.     Zwiększenia planu dochodów o  kwotę 2.397.786 zł, z tytułu: 
1)  naleŜności i odsetek z tyt. zaległego podatku od nieruchomości  - II rata 2010 r. na 

podstawie Ugody podpisanej ze Starostwem Powiatowym  Lipnie – 330.000 zł, 
2) Ugody podpisanej z „Plast-Met” dot. spłaty zaległości podatkowych– 29.499 zł 
3) zwiększenia podatku od nieruchomości na 2010 w wysokości 305.192 zł  na podstawie 

korekty deklaracji złoŜonej przez PUK Sp. z o. o, 
4)  zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podst. Pisma Min. Finansów nr 

ST3/4820/2/10  z dnia 9 lutego 2010r.,- 1.400.095 zł, 
5) Pomocy finansowej na budowę  boiska sportowego „ Orlik 2012” – Uchwała  Sejmiku 

Woj. Kuj-Pom. w wysokości 333.000 zł 
 

II.   Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.054.660 zł, z tytułu: 
 

1) realizacji zadań zleconych i zadań własnych  przez Wojewodę Kuj -Pom. (pismo 
WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25.02.10 br.) o kwotę  438.400 zł, w tym: 
   - Rozdział 75011  § 2010  -        300 zł, 
   - Rozdział 85212  § 2010  - 429.200 zł, 
   - Rozdział 85216  § 2030  -     8.900 zł,  

 2) zmniejszenia kwoty 50% dochodów na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego „ 
Przebudowa ul. 22-Stycznia” po przeprowadzonym  przetargu - 192.800 zł, 

 3) zmniejszenia dochodów pozyskiwanych za ściąganie naleŜności od dłuŜników 
alimentacyjnych o kwotę 2.500 zł, 

 4) zmniejszenia dochodów uzyskiwanych na krytej pływalni od szkół za  organizowane 
zajęcia dla uczniów na basenie – 420.960 zł.  

 
     III.      Zwiększenie planu wydatków o kwotę  1.343.126   zł, w tym: 

 
1) na zadania inwestycyjne  -   567.700  zł  
(zwiększenie w planie  wydatków na realizację 3 nowych zadań inwestycji drogowych,  zwiększenie 
kwoty na ORLIK 2012, klimatyzację w UM, 
 a zmniejszenie  środków na realizację zadania „ Modernizacja drogi gminnej Plac 11-Listopada” oraz 
przeniesienie na remonty Gimnazjum, na zakup skutera dla KP Policji i  na remonty w Gospodarce 
ściekowej i ochronie wód) 
 
2) na zadania bieŜące –775.426 zł ( zmniejszenie kwot na zadania z zakresu administracji rządowej, 
kwoty na wydatki dla szkół za uczniów uczęszczających na basen, pozostałe  dot. zmiany  klasyfikacji 
budŜetowej) a zwiększenie na wydatki oświatowe.   

 
  IV    Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałam i paragrafami: 
 

1)  Zadanie inwestycyjne pn ”Wymiana pokrycia dachowego na Gimnazjum Publicznym”  
przeniesiono na  remonty -190.000 zł, 

2)  Na wykonanie ogrodzenia  i wymianę okien w SP 3 przeniesiono  10.000 zł, 
3) Na wpłatę na PFRON w urzędzie   przeniesiono 13.191 zł, 
4) W MKRPA zabezpieczono 1.000 zł  na usługi telekomunikacyjne 
5) Zabezpieczono  ze środków własnych dodatkowo 333.000 zł na Orlika 2012, 
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6)  Zabezpieczono kwote 13.000 zł na pomoc dla Szpitala Powiatowego  w Lipnie, 
7) Zabezpieczono kwotę 5.000 zł na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli,   

 
 
Wyniki głosowania: 

W głosowaniu udział wzięło ……..radnych 
 
- za przyjęciem Uchwały głosowało ……. radnych, 
 
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ……. radnych, 
 
- głosów wstrzymujących się……… 


