
Uzasadnienie 
 do Uchwały Nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia 25 sierpnia 2017 roku 
    

I.  Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o 50.896,37 zł. Deficyt budżetu wynosi 
2.034.536,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 54.190.550,81 zł, a plan wydatków 
56.225.086,81 zł. Zmian tych dokonano na podstawie: 
• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 r. Nr 

WFB.I.3120.3.36.2017 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdz.: 
- 80101 § 2010 o kwotę 32.247,07 zł, 
- 80110 § 2010 o kwotę 9.227,70 zł, 
z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 pkt. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - prawo oświatowe – 
rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r., 
 Przyznana dotacja została rozdysponowana pomiędzy jednostki: 
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9.895,17 zł, 
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 12.944,49 zł, 
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 9.088,14 zł, 
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 – 7.181,94 zł, 
- Prywatne Gimnazjum Nr 1 – 1.954,39 zł 
- Urząd Miejski – 410,64 zł. 
(Ponadto w rozdziale 81010 przesunięto środki w ramach dotacji do nowo utworzonego 
§§2830 dla Prywatnego Gimnazjum w Lipnie w kwocie 6.188,92 zł). 

• umowy dot. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipno w kwocie 
10.000,00 zł na realizację zadania polegającego na modernizacji Cmentarza Komunalnego 
w Złotopolu  - zakup i wdrożenie komputerowej ewidencji zmarłych, wykonanie 
chodników, modernizacja toalet zewnętrznych i dachu. 

• umowy dotacji Nr DW17030/EE-pr z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu zmniejszono wcześniej przyznaną promesę w wys. 
30.000,00 zł  na przedsięwzięcie pn. Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Lipnie  
o kwotę 578,40 zł  (obecnie wartość przyznanej pomocy finansowej wynosi 29.421,60 zł). 

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

• Urząd  Miejski – wydatki majątkowe: 
- Przebudowa ulicy Żeromskiego (+) 25.500,00 zł, 
- Budowa odcinka ulicy Bukowej (-) 14.500,00 zł, 
- Przebudowa ulic w mieście – Kusocińskiego, Klonowa (-) 7.000,00 zł, 
- Przebudowa ulicy Jagodowej (+) 41.000,00 zł, 
- Przebudowa ulicy Akacjowej – budżet obywatelski (-) 15.000,00 zł, 
- Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem szkół podstawowych (-) 20.000,00 zł, 
- Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Lipnie (-) 578,40 zł.  
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W wydatkach bieżących: 60016 (+) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe, 
75011 (±) 2.460,00 zł (zwiększony fundusz socjalny i zakup energii), 75023 (±) 10.620,00 zł 
(zwiększony fundusz socjalny i usługi remontowe), 90095 (-) 30.000,00 zł. 

•    w jednostkach oświatowych zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług 
remontowych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia  o kwotę 34.570,00 zł  
(zmniejszenie w rozdz. 80195): 
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (+) 10.000,00 zł, 
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (+) 10.500,00 zł, 
- Szkoła Podstawowa Nr 5 (+) 14.070,00 zł. 
 

Ponadto w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 dokonano koniecznych przesunięć między 
paragrafami w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii elektrycznej. 

 
 
 
 
 
 

Wyniki głosowania: 
w głosowaniu udział wzięło 11 radnych 
- za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych, 
- głosów wstrzymujących się nie było 


