
  Uzasadnienie 
 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia 29 grudnia 2014 roku 
 
 

I.  Dokonuje się  zmniejszenia dochodów budżetowych ogółem o kwotę 17.244,00 zł oraz 
przeniesień  na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym: 
 

• na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014r. Nr 
WFB.I.3120.3.82.2014 o zwiększeniu planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w 
rozdziale 85216 § 2030 na kwotę 20.130,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 
zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn.zm.) 

• na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014r. Nr 
WFB.I.3120.3.82.2014 o zmniejszeniu planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w 
rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 106.293,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem ,,Rozliczenie 
wydatków budżetowych za 2014r. – zadania własne (gminy)”. 

• na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014r. Nr 
WFB.I.3120.3.83.2014 o zwiększeniu planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w 
rozdziałach: 
- 85219 § 2030 na kwotę 14.400,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie 
na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego 
pracę socjalną w środowisku w roku 2014, 
- 85213 § 2030 o kwotę 377,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem ,,Rozliczenie wydatków 
budżetowych za 2014r. – zadania własne (gminy)”, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz182 z późn.zm.) 

• na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.11.2014r nr 
DWST.WSST.337.1193.2014MS, o przyznaniu kwoty 27.000,00 zł, ze środków rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w 
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w rozdziale 
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920. 

• na wniosek Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2014r nr ST3/4824/DWX/2014/RD-113230, 
w którym przyznana została kwota 32.053,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 
2014r. w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst § 2750. 

• na podstawie pisma z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Lidera 
Projektu Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń, o zwiększeniu kwoty 
budżetu na rok 2014 w wysokości  162,00 zł  w rozdziale 80104 – Przedszkola § 2007. 

• urealnienie wysokości  planu na kwotę (-) 5.073,00 zł na podstawie dotychczasowego 
wykonania w tym: 
- w szkołach podstawowych (-) 3.282,00 zł, 
- w jednostce MOSIR (-) 10.000,00 zł (składniki majątkowe przekazano w formie rzeczowej 
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu), 
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- w jednostce MOPS (+) 4.009,00 zł (świadczenia alimentacyjne i zasiłki stałe), 
- w organie (+) 4.200,00 zł (zwroty nienależnie pobranych zasiłków). 
  
 

 Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w związku ze sprzedażą 
składników majątkowych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie na 
kwotę 110.000,00 zł  między rozdziałami 70005 a 90001. Sprzedaż ta dot. wirówki do 
oczyszczania osadów oraz hermetyzacji urządzeń wodnokanalizacyjnych.  
 

II.  Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 17.244,00 zł oraz 
przeniesień  na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym: 
 

� w wydatkach majątkowych dokonuje się przeniesienia między paragrafami z §6050  na 
§6300  kwotę 50.000,00 zł dot. zadania pn. Przebudowa ulicy Rolnej. 

� w wydatkach bieżących (-) 17.244,00 zł - na podstawie wyżej opisanych pozycji dochodów 
oraz przesunięć między paragrafami dokonuje się aktualizacji w tym: 
• jednostka Urząd Miejski (+) 40.424,00 zł 

Przesunięć dokonuje się w ramach paragrafów w celu aktualizacji istniejącego planu 
wydatków w rozdziałach: 71004 (na działalność Powiatowej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej),75011, 75023 (dot. zwiększonych wydatków na wynagrodzenia w 
związku z wypłatą odpraw), 75075 (promocja), 75412, 75414 (wydatki OSP), 80104 
(projekt Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń) 90002, 

• w jednostkach oświatowych (+) 23.718 zł. W szkołach podstawowych (+) 27.000,00 zł 
pochodzi ze zwiększonej subwencji dla 6-latków, natomiast kwota (-) 3.282,00 zł to     
aktualizacja planu na podstawie dotychczasowego wykonania dochodów) 

• w jednostce MOPS (-) 71.386,00 zł. Weryfikacja planu wydatków na podstawie 
otrzymanych decyzji  z dotacji na zadania własne otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego 
oraz przesunięcia między paragrafami – urealnienie planu, 

• w jednostce MOSIR (-) 10.000,00 zł (aktualizacja planu) 
 

III.  Dokonuje się zmian w rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych według 
złożonych wniosków na łączną kwotę (+) 5.447,00 zł. 
 
 
 
 
 
 

Wyniki głosowania: 

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych 
- za przyjęciem uchwały głosowało14 radnych, 
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych, 
- głosów wstrzymujących się nie było 


