
Uzasadnienie 
 do Uchwały Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 4 lipca 2018 roku 
    
 

I.  Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 96.650,00 zł. Deficyt 
budżetu wynosi 3.168.405,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 57.245.967,47 zł, a plan wydatków 
60.414.372,47 zł. Zmian tych dokonano na podstawie: 
• umowy dotacyjnej Nr UM_ŚG.273.4.122.2018 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego przyznającej środki finansowe w formie grantu na przygotowanie pracy w 
ramach konkursu pn. Ekologiczny edukator szkolny – I edycja 2018 realizowanego w ramach 
projektu pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-
pomorskiego w kwocie 650,00 zł. 

Powyższe zadanie realizuje Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnie. 
• zwiększenia planu dochodów bieżących  w jednostce Urząd Miejski o kwotę 96.000,00 zł  w 

rozdziałach: 
- 80103 (+) 5.000,00 zł (wpływy z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do oddziałów ,,0” przy 
szkołach podstawowych, które nie są mieszkańcami naszej Gminy), 
- 80106 (+)2.000,00 zł (wpływy za dzieci w prywatnych punktach przedszkolnych na terenie Gminy, 
które zamieszkują nie nasz teren), 

Po stronie wydatków z przeznaczeniem na wydatki z tyt. not obciążeniowych za dzieci z 
terenu naszej Gminy, które uczęszczają do oddziałów ,,0” przy szkołach podstawowych w gminach 
ościennych.  
- 90019 (+)89.000,00 zł (zwiększone wpływy dot. ochrony środowiska). 
  

II.  Dokonuje się  przesunięć w planie wydatków budżetowych  w jednostkach: 
• Urząd Miejski w Lipnie – w rozdz. 60016 zmniejsza się wartość zadania pn. Modernizacja ulic w 

mieście o kwotę 43.000,00 zł – zwiększenie zadania pn. Przebudowa ulicy Jaśminowej.  W rozdz. 
80153 tworzy się paragraf dotacyjny na kwotę 1.314,84 zł  z przeznaczeniem na zakup 
podręczników w Prywatnym Gimnazjum w Lipnie, w rozdz. 90019 tworzy się nowe zadanie 
inwestycyjne pn. Utworzenie ścieżek ekologiczno-przyrodniczych przy szkołach podstawowych w 
Lipnie  na kwotę 54.460,00 zł – przeniesienie zadania z wydatków bieżących, jednocześnie zwiększa 
się zadanie inwestycyjne pn Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście  o kwotę 70.000,00 zł.   

• MOPS – zmiana między paragrafami kwoty 3.852,00 zł w rozdz. 85504. 
 

III.  Dokonuje się  przesunięć w planie rachunków dochodów oświatowych: 
• Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 –  zmiana między paragrafami kwoty 9.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni. 
 

 


