
   
 

Uchwała Nr XXVI/162/2016 
Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 29 września 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 1990 
r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  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, 
938 i 1646 , Dz. U. z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 
1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, Dz. U z 2016 r. poz. 
195), 

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., 
- Uchwałą Nr XX/111/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 marca 2016 r., 
- Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2016 r.,  
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Lipna z  22 kwietnia 2016 r., 
- Uchwałą Nr XXII/119/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 kwietnia 2016 r., 
- Uchwałą Nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 maja 2016 r., 
- Uchwałą Nr XXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016r.,  
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2016r., 
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21 lipca 2016r., 
- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 sierpnia 2016r., 
- Uchwałą Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016 r., 
- Zarządzeniem Nr  52/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 września 2016 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.  § 1 otrzymuje brzmienie: 

Ustala się dochody budżetu  na  2016  rok w wysokości  51.513.006,29 zł  z tego: 

  - dochody bieżące w wysokości  50.883.864,29 zł, 
  - dochody majątkowe w wysokości  629.142,00 zł”.  
 
2.  § 2  otrzymuje brzmienie: 

1) Ustala się wydatki budżetu na  2016 rok w wysokości  51.792.097,29 zł, z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości  50.377.097,29 zł, 
w tym na: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - 19.746.959,00 zł, 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.921.160,52 zł, 
c)dotacje na zadania bieżące - 3.688.828,26 zł, 
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.560.149,51 zł, 
e)wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości – 1.415.000,00  zł, 



   
 

a)wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 – 40.000,00 zł 

      
  2) Określa się: 

           1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016, zgodnie z załącz. nr  3 (5). 
 
3.  § 3  otrzymuje brzmienie: 
    Deficyt budżetu w kwocie 279.091,00 zł, zostanie pokryty przychodami budżetu   

pochodzącymi z : 
1) wolnych  środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. 

 
4.  § 4  otrzymuje brzmienie: 
     Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.673.384,00 zł i łączną kwotę 

planowanych   rozchodów  2.394.293,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr  4 (6). 
 
5.  § 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. 
 
6. §7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  JST w 

wysokości    3.688.828,26  zł, w tym:  
1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.359.303,00  zł, 
2) dotacje podmiotowe  dla jednostek spoza sektora  fin. publ. – 1.630.954,00  zł,       
3) dotacje celowe  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 137.841,26   zł, 
4) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.730,00 zł 
5) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 559.000,00  zł, 

zgodnie z  załącznikiem  Nr 5 (7). 
 

7.  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. 

 
8.  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. 
 
9.  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. 
 
10.  Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia  

2015 roku  otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  4  do niniejszej uchwały. 
 
11.  Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia      

2015 roku  otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  5  do niniejszej uchwały. 
 

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


