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Uchwała Nr XLIV/316/2018 
Rady Miejskiej w Lipnie  
z dnia 16 maja 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130)  oraz 
art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) 
 

uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Miasta Lipna na 2018 rok, zmienionej: 
- Uchwałą Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r., 
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 stycznia 2018 r.,  
- Uchwałą Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018 r., 
- Uchwałą Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r., 
- Zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2018 r.,  
wprowadza się następujące zmiany: 

1.  § 2  otrzymuje brzmienie: 
1) Ustala się wydatki budżetu na  2018 rok w wysokości  59.928.886,93 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości  54.272.819,10 zł, w tym na: 
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.480.549,99 zł, 
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.631.707,71 zł, 
c)dotacje na zadania bieżące – 4.390.841,00 zł, 
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.849.444,15 zł, 
e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 i 3 – 460.276,25 zł 
   f)wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości – 5.656.067,83 zł, w tym na: 
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 
3.362.627,83 zł. 

    2) Określa się: 
Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 
2(5). 

 
2. § 3 otrzymuje brzmienie: 
    Planowany deficyt budżetu wynosi  (-)3.168.405,00 zł i zostanie pokryty przychodami  

pochodzącymi z  wolnych  środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy. 
 
3. § 4 otrzymuje brzmienie: 
    Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.665.147,86 zł i łączną kwotę 

planowanych   rozchodów  1.496.742,86  zł, zgodnie z załącznikiem nr  3(6). 
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4. § 9 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320.764,00 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 26.620,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii.  
 

5. Załącznik Nr  2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20    
grudnia  2017 roku  otrzymuje  brzmienie jak załącznik Nr  1  do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik  Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20    
grudnia  2017 roku  otrzymuje  brzmienie jak załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały. 

7. Załącznik  Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20    
grudnia  2017 roku  otrzymuje  brzmienie jak załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik  Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20    
grudnia  2017 roku  otrzymuje  brzmienie jak załącznik  Nr 4 do niniejszej uchwały. 

9. Załącznik  Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20    
grudnia  2017 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego . 
 

 


