
 

  Uchwała Nr III/ 8/2010 

Rady  Miejskiej w Lipnie 

z dnia 29 grudnia 2010 

w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Miasta Lipno na rok 2011 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 

237, 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  

Rada Gminy Miasta Lipno uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budŜetu w wysokości  41.692.733 zł, z tego: 

 1) bieŜące w wysokości  39.513.535 zł, 
 2) majątkowe w wysokości 2.179.198 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.1. Wydatki budŜetu w wysokości 41.692.733 zł, z tego: 

 1) bieŜące w wysokości 36.929.738 zł, 
 2) majątkowe w wysokości 4.762.995 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 
 
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z 

Załącznikiem nr 5 

 

§ 3. Deficyt budŜetu w wysokości 0 zł 

 

§ 4. Łączną kwotę przychodów budŜetu w wysokości  1.789.440 zł oraz łączną kwotę 
rozchodów budŜetu w wysokości 1.789.440 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 

 

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek 
zaciąganych na: 

 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu  – w kwocie 1.000.000 zł, 
 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  



      emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
       poŜyczek i kredytów   – w kwocie 1.789.440 zł, 
 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  

ze środków pochodzących z budŜetu Unii  
Europejskiej  – w kwocie 500.000 zł, 

 
§ 6.1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budŜetowym w kwocie 0 zł. 
   

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym, zgodnie z zawartą 

umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 70.430 zł. 

 

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z 

Załącznikiem nr 3. 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

 

§ 8.W budŜecie tworzy się rezerwy: 

 1) ogólną w wysokości –  53.950 zł, 
 2) celowe w wysokości – 852.050zł, 
  z przeznaczeniem na:  

 a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 96.050 zł, 
 b) realizację zadań inwestycyjnych nieokreślonych w planie wydatków inwestycyjnych w 

kwocie – 756.000 zł. 
 
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 260.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226.500 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  

2.Ustala się wydatki w kwocie 33.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym  
    programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu Gminy, zgodnie z 
Załącznikiem nr 8 

§ 11.Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŜetowych:  

przychody –  3.259.400 zł,  
koszty   –      3.259.400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9  



§ 12.UpowaŜnia się Burmistrza do: 

 1) zaciągania kredytów i poŜyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 
określonych w § 5 Uchwały; 

 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieŜących oraz majątkowych, z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami oraz w zakresie  wydatków na uposaŜenia i 
wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

 3) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych 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 budŜetowym poŜyczek do łącznej kwoty 50.000 zł; 
 6) udzielania w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0 zł;  
 7) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu Gminy. 

§ 13.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. Miasta. 

§14.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

 
 

Przewodnicząca Rady 
Maria Turska 


