Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 października 2012 roku
I.

Plan dochodów budżetu ogółem ulega zwiększeniu o kwotę 60.412 zł na podstawie:
1) zwiększenia planu dotacji celowych budżetu w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział
85219 § 2030 o kwotę 21.452 zł na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.72.2012/61 z
dnia 11.10. 2012r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w MOPS w pełnym wymiarze czasu pracy.
2) zwiększenia planu dotacji celowych budżetu w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział
85213 § 2010 o kwotę 9.969 zł na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.70.2012 z
dnia 03.10. 2012r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem
na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
3) zwiększenia planu dochodów własnych gminy ze sprzedaży 3 działek przy ulicy
Malinowskiego w Lipnie na kwotę 145.000 zł,
4) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł na podstawie Porozumienia
podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Lipnie , z przeznaczeniem na zwiększenie
dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
5) zmniejszenia o kwotę 126.009 zł dochodów majątkowych, pochodzących z dotacji UE.
Po kontroli z Urzędu Marszałkowskiego zadania końcową płatność na „ Plac Dekerta”
pomniejszono o kwotę 110.238 zł, natomiast na zadanie „Odnowa i modernizacja
dawnego sejmiku powiatowego” ( MCK) otrzymamy dotację pomniejszoną o kwotę
15. 771 zł.

II. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w
wydatkach bieżących jednostkach, zgodnie z wnioskami złożonymi przez dysponentów
budżetu
III. Na wniosek Burmistrza dokonuje się likwidacji rezerwy celowej w wysokości 43.000 zł
na zakup energii, środków żywności oraz usług pozostałych ( § 4210, 4220 i 4260 ) w
Gimnazjum.

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udział wzięło 13 radnych
- za przyjęciem Uchwały głosowało 13 radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało 0 radnych,
- głosów wstrzymujących się 0.

