
 Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12.05.2011 r. 
 

 
I.  Plan dochodów i wydatków budŜetu wzrasta o kwotę 492 723 zł z tytułu: 
 
1) Zwiększenia  dochodów w ramach programu Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów gmin powiatu lipnowskiego o kwotę 2 903 zł  (bieŜące – 2 411 zł,  majątkowe – 
492 zł)  i rozdysponowanie jej na wydatki  związane ze zwiększeniem  wydatków na 
zakupy materiałów i wyposaŜenia (2.411 zł) oraz wydatki inwestycyjne  (492 zł), 

2) Zwiększenia dochodów w ramach zadania Rewitalizacja klasycystycznego budynku 
ratusza miejskiego o kwotę 617 775 zł  w związku z podpisaniem umowy  o 
dofinansowanie projektu  finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i rozdysponowanie jej na wydatki inwestycyjne. 

3) Zmniejszenie dochodów w ramach projektu Przywrócenie historycznego znaczenia Placu 
Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej 
o kwotę 127 955 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie 
projektu finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego związanym z oszczędnościami po przetargu z jednoczesnym 
zmniejszeniem w tym zadaniu wydatków inwestycyjnych. 

 
II.  Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami :   
1) Przeniesienie kwoty 2.609 zł z rezerwy inwestycyjnej na realizację  zadania 

inwestycyjnego pn: Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego  w 
rozdziale 90095 – Pozostała działalność, 

2) Przeniesienie kwoty 2.500 zł z rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i 
niepodatkowych naleŜności budŜetowych do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi w związku z udzieleniem dotacji celowej Miastu Włocławek 
przeznaczonej na utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2011 roku w 
ramach porozumienia. 

3) Przeniesienie kwoty 2.000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne między 
paragrafami (z usług remontowych na usługi pozostałe), 

4) Przeniesienia w paragrafie związanym z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych w rozdziałach 71035, 75011, 75023, 90095 z jednoczesnym zwiększeniem 
planu wydatków w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
naleŜności budŜetowych. 
 
 

 
Wyniki głosowania: 

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych 
 
- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 
 
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych, 
 
- głosów wstrzymujących się nie było 


