
Uzasadnienie do Uchwały  Nr XVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

 

 

 
I.  W Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany: 

 

1)  Ulega skróceniu okres prognozy z ,,2012-2026” do ,,2012-2022” (uległa zmianie 

prognoza spłaty długu) 

2) W kolumnie Prognoza 2012 w wierszach 1(dochody ogółem), 1.1(dochody bieżące), 

2(wydatki ogółem), 2.1(wydatki bieżące razem), 2.1.1(wydatki bieżące bez odsetek), 

2.2(wydatki majątkowe), 2.2.1(na projekty realizowane przy udziale środków z art.5 ust. 1 

pkt2), 3(wynik budżetu), 5(przychody budżetu), 5.3(kredyty i pożyczki), 5.3.1(na pokrycie 

deficytu), 7(kwota długu), 15.1(wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), 

15.2(wydatki związane z funkcjonowaniem jst), 15.4(wydatki majątkowe objęte limitem 

art.226 ust. 4 ufp), zostały uaktualnione dane dotyczące zmian planu dochodów i 

wydatków budżetu na 2012 rok, które  wprowadza się Uchwałą  Nr XVIII/136/2012  Rady 

Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2012 roku. 

3) W kolumnach Prognoza 2013-2015 zostały zaktualizowane wiersze 2(wydatki ogółem), 

2.2(wydatki majątkowe), 3(wynik budżetu), 5(przychody budżetu), 5.3(kredyty i 

pożyczki). 

4) W kolumnach Prognoza 2020-2022 zmieniono wiersze 6(rozchody budżetu), 6.1(spłaty rat 

kapitałowych), 15.4(wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp). 

5) Zmianie uległa kwota długu w kolumnach Prognoza 2013-2021. 

 

II.  Zmianie ulega załącznik nr 2 Prognoza spłaty długu na okres lat 2012-2022. 

 

III. W Załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wprowadza się zmiany: 

 

1) W wierszu 1) programy, projekty lub zadania a)programy, projekty zw. z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmianie 

uległy wydatki majątkowe w zadaniach pn. ,,Pozostałe projekty rewitalizacyjne (MCK, 

Bulwary i Kościół) na kwotę 500.000,00 zł w roku 2012 oraz ,,Rewitalizacja 

klasycystycznego budynku ratusza miejskiego” na kwotę 293.980,00 zł (aktualizacja 

danych dotyczących zmian planu  wydatków budżetu na 2012 rok, które  wprowadza się 

Uchwałą  Nr XVIII/136/2012  Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2012 roku. 

2) W wierszu 1) programy, projekty lub zadania c)programy, projekty lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w lit. a i b) dodano dwa nowe zadania pn. ,, Budowa ulicy Ptasiej” 

w latach 2012-2014 na łączną kwotę 600.000,00 zł oraz zadanie pn ,,Przebudowa ulicy 

Bukowej” w latach 2012-2014 na łączną kwotę 510.000,00 zł 

3) W wierszu 1) programy, projekty lub zadania c)programy, projekty lub zadania pozostałe 

(inne niż wymienione w lit. a i b) zmieniono wartość zadania w 2012 roku pn. ,,Budowa 

budynku socjalnego, adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne” na kwotę 30.000,00 
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zł  wartości zadania pn. ,,Budowa obwodnicy Miasta Lipna” w roku 2012 na kwotę 

350.069,00 zł, w latach 2013-2015 na kwotę 1.584.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki głosowania: 

w głosowaniu udział wzięło ……..radnych 

- za przyjęciem Uchwały głosowało ……. radnych, 

- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ……. radnych, 

- głosów wstrzymujących się……… 
 


