Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/396/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19.05.2010 r.
I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 123.637 zł, z tytułu:
1) Dotacji celowej do zadań własnych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe w
wysokości 36.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj. Pomorskiego z dnia 12
kwietnia 2010r. na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w
szkole , w ramach Rządowego Programu „ Radosna szkoła”
2) Dotacji celowej do zadań własnych w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w
socjalnego w wysokości 12.000 zł na wypłatę dodatków w kwocie 250 zł na
pracownika socjalnego na podstawie pisma Wojewody Kuj.-Pomorskiego - decyzją z
dnia 12 kwietnia 2010 r.
3) Dotacja na podstawie pisma z dnia 09 kwietnia br. nr R.0065-89/2010 ze Starostwa
Powiatowego w Lipnie dla OSP w wysokości 1.500 zł w rozdziale 75412 § 2320,
4) ponownego oszacowania wpływów opłaty za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu kwota
70.000 zł – rozdział 75618 § 0480
5) wpływu kwoty z PZU tytułem odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w
wysokości 2.677 zł,
6) zwiększenia dochodów w MOPS- rozdział 85212 § 0690 w wysokości 1.460 zł z tytułu
opłaty za upomnienia.

II. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 123.637 zł, w tym:
1) na zadania bieŜące – 123.637 zł, w tym:
- dla 3 szkół podstawowych po 12.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach dotacji
„Radosna szkoła”,
- dla MOPS na zwiększenie płac o dodatek dla pracowników socjalnych w ramach dotacji – 12.000 zł,
- dla członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej na zakup profesjonalnego obuwia,
- dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70.000 zł, na dopłatę do kolonii
dla dzieci, zakup zabawek oraz paczek na Wigilię,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 5 na odnowienie pomieszczeń w szkole ( po zalaniu) 2.677 zł,
- dla MOPS na zwiększenie opłat pocztowych w rozdziale 85212 – 1.460 zł.

IV. Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałam i paragrafami:
1) Na remonty szkół 75.000 zł, z tego dla Gimnazjum na remont dachu - 40.000 zł, dla SP 2
instalacja elektr. 12.000 i podłoga – 20.000 zł, dla SP 5 – 3.000 zł na wyposaŜenie świetlicy.
2) Dla MOPS z przeznaczeniem na pomoc bezzwrotną dla pogorzelców - 5.000 zł,
3) Na zadanie dostęp do internetu w mieście - 2.300 zł,
Ponadto w załącznikach inwestycyjnych do zmian budŜetu rozbudowano nazwę zadania
„Rewitalizacja miasta” na poszczególne lata, dostosowując ją do zapisów zawartych we wniosku i
LPR.
Wyniki głosowania:
W głosowaniu udział wzięło ……..radnych
- za przyjęciem Uchwały głosowało ……. radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ……. radnych,
- głosów wstrzymujących się………

