Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 25 marca 2015 roku

I.

II.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę
25.760,00 zł:
• na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2015r. Nr
WFB.I.3120.3.2.2015 o zwiększeniu planu dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia w
rozdziale 85195 § 2010 na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i
planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
• na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2015 r. Nr
WFB.I.3120.3.4.2015 o zwiększeniu planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w
rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 24.400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań, o których
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r.
poz.163) realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej.
• urealnienie wysokości planu na kwotę (+) 1.160,00 zł na podstawie dotychczasowego
wykonania w jednostce MOPS (zwroty nienależnie pobranych zasiłków).
Dokonuje się przeniesień na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu
w tym:
w wydatkach majątkowych dokonuje się przeniesienia między działami dot. zadań: Wykup
gruntów (+) 30.000,00 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3-go Maja (-) 30.000,00
zł.
w wydatkach bieżących:
• w jednostce Urząd Miejski dokonuje się przesunięcia wyodrębnionych w subwencji
oświatowej kwot przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ramach
przekazywanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Parku i do dwóch punktów
przedszkolnych, do nowo utworzonego rozdziału 80149 (+) 95.006, 00 zł (zmniejszenie
w rozdziale 80104 i 80106),
• w jednostkach oświatowych – w szkołach podstawowych i gimnazjum dokonuje się
przesunięcia planu wydatków dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki metod pracy do nowo utworzonych rozdziałów:
- 80149 (+)190.365,00 zł (dot. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych),
- 80150 (+)890.125,00 zł (dot. szkół podstawowych i gimnazjum)
• w jednostce MOPS przesunięcia między paragrafami – urealnienie planu,

III.

Dokonuje się zmian w rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych – w
Przedszkolu nr 4 (+) 17.472,00 zł.

Wyniki głosowania:
w głosowaniu udział wzięło 14 radnych
- za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych,
- głosów wstrzymujących się - 1
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