Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 lipca 2015 roku
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 76.224,45 zł:
• na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 7 lipca br. Nr ST5.4750.211.15.4g o
przyznaniu kwoty 12.000,00 zł (wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca br.)
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację
włączającą.
Powyższa kwota została umieszczona w planie wydatków bieżących (pomoce
dydaktyczne) w Szkole Podstawowej Nr 3.
• na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 lipca br. Nr ST5.4750.216.15.5g o
przyznaniu kwoty 14.000,00 zł (wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca br.)
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015
kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Powyższa kwota została umieszczona w planie wydatków bieżących (zakup
materiałów i wyposażenia) w Szkole Podstawowej Nr 2 - 5.600,00 zł oraz w Szkole
Podstawowej Nr 3 – 8.400,00 zł.
• na podstawie decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca br. Nr
WFB.I.3120.3.39.2015/78 zwiększona została dotacja celowa o kwotę 20.404,45 zł w
dziale 801- Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na
wyposażenie m szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół prowadzonych przez osoby
prawne. Powyższa kwota zostaje rozdysponowana w szkołach podstawowych w kwocie
11.464,69 zł oraz w Gimnazjach Publicznym i Niepublicznym – 8.939,76 zł.
• decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 16 lipca
2015 r. o dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację
wyborczą w kwocie 11.769,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6
września 2015r.
• urealniono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z pasa drogowego w kwocie
16.500,00 zł (po stronie wydatków – remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 2).
• Zwiększono dochody w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.551, 00 zł z tytułu
odszkodowania za szkodę, które jednostka otrzymała od ubezpieczyciela majątku .
II.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
• w. inwestycyjne – rozdz. 60016: (-) 2.000,00 zł ,,Budowa ulicy Ptasiej”, (+) 2.000,00 zł
,,Przebudowa ulicy Żeromskiego”, rozdz. 75412: (-) 2.000,00 zł ,,Budowa strażnicy
OSP”, (+) 2.000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Wkład własny
– Agregat prądotwórczy”.

• w. bieżące – w dziale 801 kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów w
Szkole Podstawowej Nr 2 oraz kwota 5.000,00 zł (zmniejszenie w rozdz. 90095) z
przeznaczeniem na remont w budynku Krytej Pływalni w jednostce MOSIR.
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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