
Uzasadnienie do Uchwały  Nr XXXII/ 237/2013 Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 15 maja 2013 r. 

 
I.  W Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany: 

 

1) W kolumnie Prognoza 2013 zostały uaktualnione  dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr 

XXXII/238/2013 dotyczącej budżetu na rok 2013 w pozycjach: 

-  w zakresie dochodów: 1.1 dochody bieżące, 1.1.3 podatki i opłaty, 1.2 dochody majątkowe, 

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,  

-  w zakresie wydatków: 2.1 wydatki bieżące, 2.2 wydatki majątkowe,  

- dostosowano dane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków 

budżetowych w wierszu 11, 

- uaktualniono dane w wierszach  12.1 – 12.4, które dotyczą finansowania programów, 

projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 ustawy. 

2) W kolumnach Prognoza 2014 – Prognoza 2020 dostosowano dane  wynikające ze zmian 

wprowadzonych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020 

                                                                  

 

II. W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020 wprowadza się 

zmiany: 

 

1) Uaktualniono dane w poszczególnych wierszach przedstawione na XXXII sesję  przez 

Wydział Gospodarki Komunalnej w zakresie przedsięwzięć wieloletnich m.in.: 

- w punkcie a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) zmieniono: 

 dodano nowe zadanie bieżące -  projekt Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej 

przygotowany uczeń na lata 2013-2015 na łączną kwotę 88.776,00 zł, 

 dodano nowe zadanie majątkowe - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej na lata 2013-2015 na łączna 

kwotę 1.152.483,00 zł, 

 uaktualniono dane w zadaniach pn. Szansa na sukces i Infostrada Kujaw i Pomorza 

- w punkcie c)  programy, projekty ,zadania pozostałe (razem) zmieniono: 

 dodano nowe zadanie pn. Modernizacja kortów tenisowych w Parku Miejskim na lata 

2013-2014 na łączną kwotę 203.000,00 zł 

 

 

 

Wyniki głosowania: 

w głosowaniu udział wzięło ……..radnych 

- za przyjęciem Uchwały głosowało ……. radnych, 

- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ……. radnych, 

- głosów wstrzymujących się…… 


