
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/207/2012 Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia 19 grudnia 2012 roku 
I. Plan dochodów własnych budżetu ogółem ulega zwiększeniu o kwotę 29.162 zł, w 

tym:  20.438 zł w urzędzie i 8.724zł w oświacie na podstawie: 

1)  zwiększenia dochodów z tytułu  wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych – 22.656 zł, 

2) zwiększenia wpływów na GFOŚiGW w kwocie 7.116 zł ( z  tytułu zbiórki 

kasztanów -1. 855 zł  oraz opłat za zanieczyszczanie środowiska – 5.261 zł ), 

3)  zwiększenia wpływów z odsetek –   1.300 zł, 

4) zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w 

prawo własności – 5.700 zł, ( dochody majątkowe), 

5) zmniejszenia kwoty dotacji  z WFOŚiGW, przeznaczonej na edukację ekologiczną 

oraz usuwanie azbestu o kwotę -  9.334 zł ( rezygnacja osób ), 

6) zmniejszenie opłaty skarbowej o kwotę 1.200 zł, 

7)  zmniejszenie  wpływów z dzierżaw – 7.000 zł, 

8) zmniejszenie kwoty pozostałych odsetek – 1.200 zł, 

9) zwiększenia dochodów własnych w oświacie o kwotę 8.724  zł, 

II. Plan wydatków bieżących budżetu ogółem ulega zwiększeniu o kwotę 147.640 zł 

(29.162 zł, + 118.478 zł)  z tytułu zwiększenia dochodów j.w. oraz rozdysponowania 

kwoty  118.478 zł (część  oświatowa subwencji ogólnej - Pismo Ministra Finansów nr 

ST/4822/14g/BKU12 z dnia 23 listopada 2012r) z przeznaczeniem na wzrost o 2% składki 

rentowej w oświacie. 

III. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w 

wydatkach bieżących w jednostkach, zgodnie z wnioskami złożonymi przez dysponentów 

budżetu: 

 -  z wydatków MOPS kwotę  26.905 zł  przenosi się na wynagrodzenia w oświacie, 

 -  z wydatków w MOSiR kwotę 53.000 zł przenosi się na wynagrodzenia w oświacie, 

 -  z dochodów majątkowych kwotę 83.717 zł   zmniejszając 2 zadania inwestycyjne ; 

 - „Wykup gruntów” o kwotę 60.0000 zł oraz „Infostrada Pomorza i Kujaw” o kwotę 23.717 zł     

i przenosi się na zwiększenie planu  wynagrodzeń w oświacie.  

 

 

Wyniki głosowania: 

w głosowaniu udział wzięło     radnych 

- za przyjęciem Uchwały głosowało     radnych, 

- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało     radnych, 

- głosów wstrzymujących się    


