Uzasadnienie do Uchwały Nr L/ 412 /2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27.07.2010 r.
I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 635.581 zł, z tytułu:
1. dotacji celowej na zadania zlecone gminom ( decyzja Prezesa GUS Nr PK-CBS-OL-45PSR/59/2010 z dnia 7 lipca br.) w kwocie 7.858 zł w dziale administracja publiczna, rozdział
75056 na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego,
2. dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w dz. Edukacyjna Opieka Wychowawcza,
rozdz. 85415 – 56.800 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. „Wyprawka szkolna”,
3. dofinansowania zadania inwestycyjnego „ Rewitalizacja miasta I etap” w dziale 900- Gospodarka
Komunalna, rozdz. 90095 na podstawie umowy Nr WPW. I.3043-7-20-343/2010 „ Przywrócenie
historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesna modernizacją sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i energetycznej” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi priorytetowej 7.
Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy, działanie 7.1. Rewitalizacja
zdegradowanych dzielnic miast RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Umowa
została podpisana z Marszałkiem Województwa w dniu 9 lipca 2010r. na dofinansowanie kwot:
571.591 zł w roku 2010, 1.431.622,48 zł – w roku 2011 oraz 715.811,26 zł w roku 2012. Łączna
kwota dofinansowania wyniesie - 2.719.024,74 zł i stanowi 85% kosztu inwestycji I etapu
Rewitalizacji miasta. Wkład własny w tych latach wyniesie 479.827,90 zł.
4. zmniejszenia dotacji celowej w dziale Transport i łączność, rozdz. 60016 w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” kwoty 2.968 zł na Modernizację drogi gminnej
ul. 11- listopada,
5. zwiększenie podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 2.300 zł na podstawie otrzymanych
wpłat z urzędów skarbowych.
II. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 635.581 zł, w tym:
1) Na zadania inwestycyjne: 568.623 zł;
Umową podpisaną z Marszałkiem Województwa w dniu 09.lipca 2010r. dofinansowano I
etap rewitalizacji miasta w kwocie 571.591 zł,
Na zadanie „Modernizacja ul.11- Listopada” zdjęto kwotę 2.968 zł decyzją UW w ramach
NPPDL ( 50% dofinansowania),
2) Na zadania bieŜące: 66.958 zł;
III.

Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

W PM Nr 4 kwota 8.000 zł przeniesiona z remontów na zakup materiałów, w zadaniach
inwestycyjnych dołoŜona została kwota 90.000 zł na ul. Spółdzielczą ( zmniejszenie po przetargach
kwot przeznaczonych na Modernizacje odcinka ul. Komunalnej – 40.000 zł oraz Przebudowę odcinka
ulic. Modrzewiowej i Klonowej). W wydatkach bieŜących urzędu przeniesiono kwotę 4.000 zł z
remontów na usługi w dziale 600- transport i łączność ( kruszenie gruzu)
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

