
Uzasadnienie 

 do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Lipnie 

 z dnia 22 października 2019 roku 

    

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 398.496,61 zł. Plan dochodów 

po zmianie wynosi 63.331.750,25 zł, a plan wydatków 65.564.091,77 zł.  

       Deficyt budżetu wynosi 2.232.341,52 zł. 

 

Zmian tych dokonano na podstawie: 

 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października br. Nr WFB.I.3120.3.83.2019 o 

zwiększeniu planu dotacji na 2019 r. w rozdziale 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych 

oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy 

województwa kujawsko-pomorskiego w II okresie płatniczym 2019 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 

ustawy budżetowej na 2019 r. 

 

 Ponadto dokonano zmian w planie dochodów własnych w rozdziałach: 

- 75615 (-) 9.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – osoby prawne), 

- 75616 (+) 27.800,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn), 

- 75616 (+) 35.174,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne), 

- 75621 (+) 100.000,00 zł (podatek dochodowy od osób prawnych), 

- 80104 (+) 240.000,00 zł (wpływy z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli), 

 

II. Dokonuje się  przesunięć w planie  wydatków  budżetowych w jednostce Urząd Miejski: 60016 (-) 

64.000,00 zł dot. zmniejszeń w zadaniach inwestycyjnych pn. Przebudowa ulicy Pomorskiej (-) 15.000,00 

zł oraz w zadaniu Przebudowa ulicy Wschodniej (-) 49.000,00 zł, 75023 (+) 64.000,00 zł dot. utworzenia 

nowych zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja sal urzędu (+) 31.000,00 zł oraz Montaż klimatyzacji w 

Urzędzie Miejskim (+) 33.000,00 zł, 75095 (+) 100.000,00zł, 80103 (+) 2.000,00 zł (zwroty za dzieci 

uczęszczające do oddziałów ,,0” w innych gminach), 80104 (+) 240.000,00 zł (zwiększona dotacja do 

prywatnych przedszkoli w mieście), 92109 (+) 50.000,00 zł (zwiększona dotacja dla Miejskiego Centrum 

Kulturalnego). 

 

III. W Załączniku Nr 3 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2019 roku 

dokonuje się zmiany paragrafu w rozdziale 75011 z § 0970 na § 0690. 

 

 

 

 

   

 

 


