
Uzasadnienie 
 do Uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia 27 lutego 2015 roku 
 

 
I.  Uchwałą Nr V/25/2015  dokonuje się  zwiększenia dochodów  i wydatków o kwotę 2.956.043 zł    

z tytułu: 
1) zwiększenia planu subwencji  oświatowej  na 2015r. o kwotę 16.520 zł na podstawie pisma 
Ministerstwa Finansów  z dnia 6 lutego 2015r. nr ST3.4750.5.2015, 
2) zwiększenia planu dotacji o kwotę 890 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2015r; nr  WFB.I.3120.3.1.2015/61 
3) zmian wielkości planu dochodów i wydatków budżetu państwa na zadania własne i zadania 
zlecone gminie,  ujętych w Ustawie Budżetowej na 2015r. o kwotę + 81.900 zł na podstawie  
decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015r. nr WFB.I.3120.I.30.2015/61 
w rozdziałach: 
85212 § 2010  zwiększenie o kwotę 97.400 zł, 
85213 § 2010  zmniejszenie o kwotę 1.200 zł 
85228 § 2010  zwiększenie o kwotę   8.300 zł 
85219 § 2030   zmniejszenie o kwotę 22.600 zł 
 
4) zmniejszenia planu budżetu na 2015r.projektu nr WND_POKL.03.03.02-00-032/12 „Lepiej 
przygotowany nauczyciel- lepiej przygotowany uczeń” o kwotę 162 zł na podstawie pisma   
Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej - Lidera Projektu, 
5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.850.000 zł na Rekultywację składowisk odpadów na 
cele przyrodnicze – ulica Wyszyńskiego na podstawie Porozumienia z Urzędem 
Marszałkowskim 
5)  zwiększenia dochodów  w  MOPS o kwotę 6.895 zł  w rozdziale 85216 z tytułu zwrotów 
zasiłków  wypłaconych w roku poprzednim oraz wydatków o te samą kwotę 
 

II.   Dokonuje się przeniesień  dochodów i wydatków  w działach, rozdziałach i paragrafach, w tym : 
. 

1) podziału dochodów z gmin ościennych z uwagi na dzieci  uczęszczające do punktów 
przedszkolnych,  przedszkoli oraz  oddziały zerówkowe, 

2) przeniesienia wydatków majątkowych z Rekultywacji składowiska odpadów na cele 
przyrodnicze ul. Dobrzyńska na 5% wkład własny  do zadania „ Rekultywacja  składowiska 
przy ulicy Wyszyńskiego”- 203.050 zł oraz na zwiększenie wydatków o 50.000 zł  zadania 
„Przebudowa  kanalizacji deszczowych w mieście „, 

3)  urealnia się wydatki w MOPS  z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2014r.  
 
Wyniki głosowania: 

w głosowaniu udział wzięło 13  radnych 
- za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych, 
- głosów wstrzymujących się nie było 


