Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-12-2011 r.

I.

Plan dochodów i wydatków budŜetu zmniejszył się o kwotę 123.643,00 zł na
podstawie:

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2011r. Nr
WFB.I.3120.82.2011 o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2011 r. w działach:
600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 3.091,00 zł na podstawie
wykazanych oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań
przetargowych w zadaniu pn. ,,Modernizacja drogi gminnej nr 1714150C – ulica Przekop
w Lipnie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale
60016 § 6050 równieŜ o kwotę 3.091,00 zł w zadaniu pn. ,,Modernizacja drogi gminnej
nr 1714150C – ulica Przekop w Lipnie”,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 208.412,00 zł na
podstawie rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia wydatków bieŜących w rozdziale
85415 § 3240 równieŜ o kwotę 208.412,00 zł (stypendia dla uczniów).
2) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. WFB.I.3120.86
.2011 o zmianach wysokości dotacji celowych:
- zwiększenie planu w działach:
852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdz.
85216 § 2030 o kwotę 3.035,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych oraz w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 30.000,00 zł na realizację Programu ,,Pomoc
państwa w zakresie doŜywiania” w 2011 r.
- zmniejszenie planu w dziale:
852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 175 zł (składki na ubezpieczenia
zdrowotne)
II. Przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami :
1) Przeniesienie kwoty 12.000,00 zł z wydatków bieŜących MOPS na nowe zadanie
inwestycyjne pn. ,.Zakup serwera do MOPS”.
2) Przeniesienie kwoty 4.000,00 zł pomiędzy paragrafami ,,6050” a ,,6057” w tym samym
zadaniu inwestycyjnym pn.,, Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z
jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej” w związku
z aktualizacją planu wydatków.
3) Przeniesienia w wydatkach bieŜących:
- w rozdziale 60095 (remonty dróg), 70005, 71035 (aktualizacja planu związanego z
obsługą ACK), 75011 (wydatki USC i ELUD), 75023 (aktualizacja planu administracji

urzędu), 75075 (promocja urzędu), 75412, 75702, 80104 (wzrost kwoty dotacji dla
prywatnych punktów przedszkolnych), 85153, 85154 (aktualizacja wydatków zwianych z
MKRPA), 90095 ( wydatki zw. z gospodarką komunalną),
- w rozdziale 80110 w Publicznym Gimnazjum Nr 1,
- w rozdziale 80104 w przedszkolach,
- w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85295, 85395 w
MOPS
- w rozdziale 92604 w MOSIR,

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udział wzięło ……..radnych
- za przyjęciem Uchwały głosowało ……. radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ……. radnych,
- głosów wstrzymujących się………
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