Uchwała Nr ........
Rady Miejskiej w Lipnie  z  dnia ..............

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipno na lata 2011–2019 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Lipno na lata 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2.Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
§ 4.1. Upoważnić Burmistrza Miasta do: 
 1)	 zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w  uchwale budżetowej;
	2)	do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz w zakresie  wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
	3)	przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
	4)	przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
	5)	udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł;
	6)	udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0 zł;	
 7)	 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

