
Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/418/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.09.2010 r. 
 
I.   Zwiększenia planu dochodów o  kwotę  67.337 zł, z tytułu: 
1. zwiększenia podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 30.000 zł na podstawie otrzymanych 

wpłat z urzędów skarbowych; 
2. zwiększenia dochodów w urzędzie o kwotę 6.000 zł do wysokości otrzymanych wpływów; 
3. zwiększenia dotacji  o kwotę 1.267 zł na spis rolny na podstawie decyzji 
4. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000 zł na podstawie podpisanego w 
dniu 01 lipca br. Porozumienia między Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipno dot. realizacji 
zadań powiatowej biblioteki publicznej- przekazania dotacji w kwocie 10.000 zł ; 
6. zwiększenia planu podatku rolnego osób prawnych o kwotę 70 zł na podstawie dokonanych 
wpływów.  
 
II. Zwi ększenie planu wydatków o kwotę 67.337 zł,  na zadania bieŜące, w tym: 

 
1) 10.000 zł na remonty w SP Nr 3  
2)  15.000 zł na obsługę wierzytelności w ZGM 
3)  1.267 zł na obsługę spisu rolnego 
4) 10.000 zł na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 
5) 36.267 zł na podwyŜki wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach. 
      

III.    Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami: 
 
1) Przenosi się kwotę 200.000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy miasta Lipna” na 
7 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i przedszkoli; 
2.) Przenosi się kwoty: 

- 120.000 zł z zadania  inwestycyjnego : Przebudowa ul. J. Piłsudskiego, 
-   20. 000 zł z Budowa placów zabaw w mieście, 
-   60.000 zł z zadania Budowa bieŜni wokół boiska wielofunkcyjnego przy S P nr 3, 

 i przeznacza na: 1) II Etap budowy ul. Bocznej w Lipnie- 180.000 zł 
oraz dołoŜenie 20.000 zł na adaptację mieszkań socjalnych. 
3) Przenosi się  kwotę odłoŜoną na wydatki oświaty w urzędzie  na wynagrodzenia i pochodne  dla 
nauczycieli związane z  wprowadzeniem nowego Regulaminu Wynagradzania  z wyrównaniem od 
dnia 1 stycznia br., w kwocie  271.709 zł  w tym dla:  
-  nauczycieli  szkół podstawowych – 175.092 zł 
- nauczycieli przedszkoli – 50.064 zł 
- nauczycieli gimnazjum – 46.553 zł 
4) Dokonuje się przeniesień oraz zwiększeń  wydatków  bieŜących w jednostkach: 
- w  MOSiR – 62.000 zł, 
 - w  urzędzie – 46.900 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 


