
Uzasadnienie 
 do Uchwały Nr XXXII/212/2017 Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia 29 marca 2017 roku 
    

I.  Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.877,00 zł. Plan 
dochodów po zmianie wynosi 51.872.253,49 zł, a plan wydatków 51.422.765,49 zł. Zmian tych 
dokonano na podstawie: 
• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2017 r. Nr 

WFB.I.3120.6.6.2017 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdz. 85503 § 2010  o kwotę 
67,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej 
Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz.83 poz. 15 ustawy 
budżetowej na 2017 r. 

• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r. Nr 
WFB.I.3120.3.9.2017 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdz. 85228 § 2010  o kwotę 
3.160,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których 
mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 
2016 r. poz.930 z późn. zm.). 

• weryfikacji planu dochodów własnych w jednostkach budżetowych: 
- MOPS w rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze (+) 3.400,00 zł, 
- Szkoła  Podstawowa Nr 3 (+) 2.250,00 zł. 

 
II.  Dokonuje się  przesunięć w planie wydatków bieżących  w jednostkach: 

• Zespół Przedszkoli Miejskich – tworzy się rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na kwotę 
51.583,00 zł  dotyczy wychowania jednego dziecka, które posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności  (zmniejszenie w rozdziale 80104). 

• Szkoła Podstawowa Nr 3 – przesunięcia dotyczą zmniejszeń w paragrafie dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego i przesunięć tych środków na wynagrodzenia podstawowe 
nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych. 

• Szkoła Podstawowa Nr 5 – przesunięcia na kwotę 86.310,00 zł dot. brakujących środków na 
wynagrodzenia w rozdz. 80103 (odziały ,,0” w szkołach podstawowych). 

• MOPS – w rozdz. 85228 i 85295 (oszczędności na par. dot. dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego  przesunięte na wygrodzenia opiekunek), w rozdz. 85230 zmniejszone środki na 
zakup żywności z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. 

• MOPSIR – zwiększone wydatki na zakup energii o kwotę 1.500,00 zł.   
 
 
 
 

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 


