
   
 

Uchwała Nr XX/111/2016 
Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 16 marca 2016 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. 

Na  podstawie art. 18 ust. 2  pkt  4,  pkt  9,  lit. d i lit. i oraz  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 
1990r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515)1  oraz art. 211, 212, 214, 215, 
222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 
885, poz. 938 i poz. 1646 , Dz. U. z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 
1877 i Dz. U. z 2015r.poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 
2150, 1830, 1890), 
 

uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2016 r. zmienionej: 
- Uchwałą Nr XIX/107/2016  Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 luty 2016 r., 
 
wprowadza się następujące zmiany: 
1.  § 1 otrzymuje brzmienie: 

Ustala się dochody budżetu  na  2016  rok w wysokości  44.427.998,78 zł  z tego: 

  - dochody bieżące w wysokości  44.122.998,78 zł, 
  - dochody majątkowe w wysokości  305.000,00 zł”  
2.  § 2  otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się wydatki budżetu na  2016 rok w wysokości  44.282.231,78 zł, z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości  43.605.231,78 zł, 
w tym na: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  18.691.593,00 zł, 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  8.310.861,00 zł, 
c)dotacje na zadania bieżące 3.473.030,00 zł, 
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.669.747,78 zł, 
e)wydatki na obsługę długu  460.000,00 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości  677.000,00  zł, 

      
     2. Określa się: 
         1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016, zgodnie z załącz. nr 5. 
 
3.  § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją : 
      1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami,     

zgodnie z załącznikiem nr 1.1 i 2.1 
 
4.  Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 

grudnia  2015 roku  otrzymują  brzmienie jak załączniki  nr 1 i 1.1  do niniejszej 
uchwały. 

                                                 
1 Zmiana tekstu jednolitego wym. ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1890 



   
 
 
5.  Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 

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

 
6.  Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia  

2015 roku  otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  3  do niniejszej uchwały. 
 
 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


