
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia 1 marca 2017r. 

 
I.  W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolumnie Prognoza 2017 zostały 

uaktualnione  dane o zmiany wynikające z: 
- Uchwały Nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 stycznia 2017 r., w pozycjach: 

• Dochody ogółem – 51.863.376,49 zł w tym: 
-1.1 dochody bieżące – 51.658.376,49 zł  tj.(+)215.126,49 zł, 
-1.1.3 podatki i opłaty – 8.163.716,00 zł tj.(-)3.414,00 zł, 
-1.1.4 z subwencji ogólnej – 14.294.263,00 zł tj.(-)211.199,00 zł, 
-1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 18.809.039,49 zł 
tj.(+)429.739,49 zł, 

• Wydatki ogółem – 51.413.888,49 zł w tym: 
-2.1 wydatki bieżące – 50.195.448,49 zł tj.(+) 415.126,49 zł, 
2.2 wydatki majątkowe – 1.218.440,00 zł tj.(-)200.000,00 zł, 
-11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.882.980,00 zł 
tj.(+) 88.193,00 zł, 
11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.104.424,00 zł tj.(-)14.613,00 zł, 
11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 2.095.049,00 
zł tj. (-)35.000,00 zł, 
11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 933.440,00 zł, tj.(-)55.000,00 zł, 
11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 265.000,00 zł tj.(-)145.000,00 zł, 
12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 10.000,00 zł tj.(+)10.000,00 zł  

 W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 
zmniejszył się o 0,01 punktów procentowych i wynosi obecnie 1,75 % (przy dopuszczalnych 
odpowiednio 5,02% i 6,74% 
 Ponadto w kolumnie Wykonanie 2016 wprowadzono aktualne dane na podstawie 
sporządzonych sprawozdań za rok 2016. 
 

II.  W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026 dokonano zmiany 
wielkości planu przedsięwzięć:  
- Przebudowa ulicy Bukowej Nr 171182C w mieście Lipnie (-)65.000,00 zł, 
- Wykup gruntów  (+)20.000,00 zł, 
oraz dodano przedsięwzięcie Program rewitalizacji Miasta Lipna na lata 2016-2017 w ramach 
wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Kwota planu w roku 2017 wynosi 10.000,00 zł.  
 

 
Wyniki głosowania: 
w głosowaniu udział wzięło 14 radnych 
- za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych, 
- głosów wstrzymujących się nie było 


