
   

 

 Uchwała Nr VI/29/2015 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 25 marca 2015  roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. 

 

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 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 i Dz. U. z 

2014r. poz.379 i poz. 1072)  oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 i Dz. 

U. z 2014r. poz.379 i poz. 911), 

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2015 r. zmienionej: 

- Uchwałą Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2015r, 

- Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2015r, 

 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

,, § 1. Ustala się dochody budżetu  na 2015  rok w wysokości  45.003.291,00 zł  z tego: 

  - dochody bieżące w wysokości  39.616.020,00 zł, 

  - dochody majątkowe w wysokości  5.387.271,00 zł”  

2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości  44.243.678,00  zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości  38.683.217,00  zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 5.560.461,00  zł”, 

 

3) Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 

grudnia  2014 roku  otrzymują  brzmienie  jak  załączniki  nr 1 i 1.1  do niniejszej uchwały. 

 

4) Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 

grudnia  2015 roku  otrzymują  brzmienie jak załączniki  nr  2  i  2.1  do niniejszej 

uchwały. 

 

5) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2014 

roku  otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr  3  do niniejszej uchwały. 

 

6) Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2014 

roku  otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr  4  do niniejszej uchwały. 

 

7) Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2014 

roku  otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr  5  do niniejszej uchwały. 

 



   

 

8) Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 

2014 roku  otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr  6  do niniejszej uchwały. 
 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 


