
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/ 408 /2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30.06.2010 r. 
 

I.   Zwiększenia planu dochodów o  kwotę  426.479 zł, z tytułu: 
1.  wpłat podatku od nieruchomości Spółki „Demont” w rozdziale 75615 § 0310  o kwotę 294.000 zł, 
2. dotacji dla OSP na podstawie Porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lipnie  w 

rozdziale 75412 § 2710 w wysokości 1.500 zł, 
3. naleŜności  wynikających z rozliczenia mediów za 2009r., przejętych po likwidacji  zakładu 

budŜetowego ZOK w rozdziale 90095 § 0970 w wysokości 40.000 zł, 
4.  otrzymanego odszkodowania  od ubezpieczyciela w rozdziale 70005 § 0970 w wysokości 79.430 zł  

za zniszczony budynek wielorodzinny w wyniku katastrofy, 
5.  odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia  w Szkole Podstawowej 

Nr 5  w wysokości 9.000 zł, w rozdziale 80101 § 0970, 
6.  zwrotu kwoty dod. wynagrodzenia z  Projektu „ Szansa na sukces” – 2.549 zł  wypłaconej w roku 

ubiegłym z rozdziału 85219.  
 
II. Zwi ększenie planu wydatków o kwotę  426.479 zł na zadania bieŜące, w tym: 

1) na zakup specjalistycznego obuwia dla OSP w kwocie 1.500 zł ( z dotacji), 
2) na zakup specjalistycznych latarek dla OSP w kwocie 440 zł, 
3) na zakup specjalistycznych latarek dla Komendy Powiatowej Policji- 879 zł, 
4) DołoŜono 20%  kwoty wydatków I półrocza na stypendia socjalne dla uczniów- 82.074 zł, 
5) na rozliczenie nadpłaconych mediów w 2009 r.( po byłym ZOK) – 36.145 zł, 
6) zwiększono kwotę na remonty w dawnym GFOŚiGW- 33.000 zł, 
7) odłoŜono na wynagrodzenia i pochodne dla n-li kwotę 243.294 zł, 
8) na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek w MOPS – 29.147 zł, 

     III.    Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałam i paragrafami: 
Zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne (po przetargach) o kwotę 146.157 zł i przeniesienie 
na nowe zadania inwestycyjne:  
1. Wymiana pokrycia dachowego na PM Nr 3 – 60.000 zł, 
2. Przebudowa kanalizacji w ul. Piłsudskiego – 60.000 zł, 
3. Zakup elementów do systemu monitoringu  dla KP Policji w Lipnie – 3.973 zł oraz dołoŜenie na : 
4. Rekultywację składowiska odpadów I etap – 10.000 zł, 
5. Pozostałe projekty rewitalizacyjne- 9.000 zł, 
6. Wydatki inwest. w ramach Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych …” – 3.184 zł, 
Ponadto dokonano przeniesień w MOPS m. inn. na wynagrodzenia i pochodne z tyt. staŜu dla 
opiekunek MOPS – 23.253 zł, w MOSiR na remonty – 40.000 zł, placówkach oświatowych na 
remonty dla szkół: SP 5 - 19.000 zł po zalaniu pomieszczeń, w SP 3 – 6.000 zł zwiększenie na 
ogrodzenie, SP 2- 3.500 zł na zwiększenie na remont podłogi i instalacji elektrycznej, dla PM Nr 4 – 
5.000 zł na nowe drzwi oraz w UM na zakup kostki brukowej w rozdz.60095 na remonty budynków 
komunalnych – 55.000 zł, na zakup Programu LEX – 3.800,00 zł, odłoŜono w UM na remonty 
przyszłe placówek oświatowych – 9.056 zł,  
 
Wyniki głosowania: 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych 
 
- za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 
 
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało  - 0  radnych, 
 
- głosów wstrzymujących się nie było 


