Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 31/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15.03.2011 r.

I.

Zwiększenia w planie dochodów oraz wydatków o kwotę 148.223 zł z tytułu:
1. otrzymania decyzji Nr WFB.I.3120.4.2011 z dnia 24 lutego 2011r Wojewody KujawskoPomorskiego, o kwotach dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne gminy, ujętych w
Ustawie BudŜetowej, w tym:
dz.852, rozdz. 85212 § 2010 zwiększenie dotacji o kwotę 48.000 zł,
dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 zmniejszenie dotacji o kwotę 500 zł,
dz.852, rozdz. 85213 § 2030 zmniejszenie dotacji o kwotę 3.100 zł,
dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 zwiększenie dotacji o kwotę 58.600 zł,
dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 zmniejszenie dotacji o kwotę 1.000 zł.
Ogółem dotacje wynoszą 8.684.500 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do zaplanowanych w
projekcie o kwotę 102.000 zł.
2. zmniejszenia subwencji oświatowej na 2011r. na podstawie Pisma Ministerstwa Finansów Nr
ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. o kwotę 92.036 zł,
3. zwiększenia dochodów budŜetowych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 6.764 zł
(odszkodowanie od ubezpieczyciela) i przekazanie na naprawę szkód spowodowanych
zalaniem pomieszczenia,
4. zwiększenia dochodów o kwotę 91.690 zł z tytułu wpływu środków w dniu 21.02.2011r. na
realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu
lipnowskiego –II edycja” i przeznaczenie jej na wydatki w ramach projektu,
5. zwiększenie dochodów własnych z tytułu wydanych zezwoleń za sprzedaŜ alkoholu w
rozdziale 75618 o kwotę 40.000 zł po przeliczeniu wpłat i przekazaniu ich na wydatki dot.
zwalczania narkomanii w wysokości - 5.600 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi –
34.400 zł,
6. zmniejszenie dochodów uzyskiwanych z tytułu pobierania zaliczek oraz wpłat na fundusz
alimentacyjny ( zadanie administracji rządowej) o kwotę 195 zł ,

II. Przeniesienia wydatków bieŜących między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
422.943 zł, w tym:
1. między rozdziałami 75414 a 75412 na ubezpieczenia pojazdów OSP oraz badania lekarskie
straŜaków,
2. między paragrafami w rozdziale 75011 na badania lekarskie oraz obsługę informatyczną
programu,
3. między paragrafami w rozdziale 75075 ,
4. między paragrafami w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej Nr 2 na remonty, w związku z
zaleceniem Sanepidu,
5. przeniesienie oszczędności w wynagrodzeniach osobowych, dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym oraz pochodnych z rozdziałów 75011, 75023, 90095 na dotację przedmiotową dla
ZGM - 123.500 zł ( odrębna uchwała),
6. przeniesienie w rozdziale 90095 na umowę-zlecenie kwoty 4.620 zł,
7. przeniesienie kwoty 100.000 zł w rozdziale 90015 z remontów na konserwacje oświetlenia
ulicznego w mieście ( wymóg nowej struktury w „Energa S A.”
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

