
UCHWAŁA NR IX/66/2011 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 20 lipca  2011 roku 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie  budżetu miasta na rok 2011 

 

Na  podstawie art. 18 ust. 2  pkt  4,  pkt  9,  lit. d i lit. i oraz  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z  2005 r. Nr 

172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 

40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 

235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240,  

oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835,  Nr 152, poz.1020, Nr 

238, poz. 1587 i Nr 257, poz.1726)   
 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy miasta Lipna na rok 2011 zmienionej: 

- Uchwałą Nr  IV/22/2011 Rady Miejskiej w Lipnie  z dnia 28 stycznia 2011 roku, 

- Zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22 lutego 2011 roku,  

- Uchwałą Nr  V/ 31/2011 Rady Miejskiej w Lipnie  z dnia 15 marca 2011 roku, 

- Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2011 roku,  

- Uchwałą Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Lipnie  z dnia 15 kwietnia 2011 roku, 

- Uchwałą Nr VII/ 50/2011 Rady Miejskiej w Lipnie  z dnia 12 maja 2011 roku, 

- Zarządzeniem Nr  33/2011 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 maja 2011 roku, 

- Uchwałą Nr VIII/ 60/2011 Rady Miejskiej w Lipnie  z dnia 15 czerwca 2011 roku, 

- Zarządzeniem Nr  44/2011 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 czerwca 2011 roku, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Ustala się dochody budżetu  na 2011 rok w wysokości  43.277.445 zł  z tego: 

  - dochody bieżące w wysokości  40.913.935 zł, 

  - dochody majątkowe w wysokości  2 363.510 zł”, 

 

2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości  43.583.445  zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości  38.330.138  zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości  5 253 307 zł”, 

 



3) załącznik nr 1 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2010 

roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

4) dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji 

budżetowej. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 

grudnia 2010 roku  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

5) załącznik nr 6 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2010 

roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§  2. Deficyt budżetu w wysokości 306.000 zł, finansowany  pożyczką z  WFOŚiGW. 

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  2.095.440 zł oraz łączną kwotę 

rozchodów budżetu w wysokości 1.789.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 

zaciąganych na: 

 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie 1.000.000 zł, 

 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  

      emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

       pożyczek i kredytów   – w kwocie 1.322.662 zł, 

 3) planowany deficyt                                                                           -  w kwocie    306.000 zł, 

     w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  

ze środków pochodzących z budżetu U E                                       –   w kwocie 306.000 zł, 

 4) wolne środki z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -   w kwocie  466.778 zł 

 

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na przejściowy deficyt budżetu do kwoty 1.000.000 zł; 

2) zaciągania pożyczek i kredytów na planowany deficyt budżetu do kwoty 306.000 zł, w 

tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu UE w wysokości 306.000 zł; 

3)  zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  do kwoty 

1.322.662 zł. 

 

§ 6. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

             

    Maria Turska 


