
   

 

Uchwała Nr IX/57/2019 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 1 lipca 2019 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 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 2019r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
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uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Miasta Lipna na 2019 rok, zmienionej: 

- Uchwałą Nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019r., 

- Uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019r., 

- Zarządzeniem Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2019r., 

- Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 kwietnia 2019r.,  

- Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019r., 

- Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 maja 2019r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

Ustala się dochody budżetu  na  2019  rok w wysokości  59.235.019,55 zł  z tego: 

  - dochody bieżące w wysokości  56.974.139,74 zł, 

  - dochody majątkowe w wysokości 2.260.879,81 zł.  

2. § 2  otrzymuje brzmienie: 

1) Ustala się wydatki budżetu na  2019 rok w wysokości  61.467.361,07 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości  56.029.423,74 zł, w tym na: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.949.717,00 zł, 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.687.969,23 zł, 

c)dotacje na zadania bieżące – 5.017.094,00 zł, 

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.619.446,01 zł, 

e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 

405.197,50 zł 

   f)wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości – 5.437.937,33 zł, w tym na: 

a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.593.696,81 zł. 

  2)  Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019, zgodnie z zał. Nr 3(5). 

3. § 6 otrzymuje brzmienie: 

Dochody i wydatki związane z realizacją: 

1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z 

załącznikami  nr 1.1 i 2.1. 

4. § 7 otrzymuje brzmienie:.  

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 5.058.164,00 zł, 

w tym:  

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.180.000,00 zł, 

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 3.053.736,00 zł,  

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 213.000,00 zł, 

4) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 27.630,00 zł, 

                                                 
1
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2354, 2500, z 2019r. poz.303, 326, 534. 



   

 

5) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 570.358,00 zł, 

6) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych – 13.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7). 

5. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia  2018 roku  

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

6. Załączniki nr 2 i 2.1  do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia  2018 roku  

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

7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia  2018 roku  otrzymuje  

brzmienie jak załącznik  nr  3 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia  2018 roku  otrzymuje  

brzmienie jak załącznik  nr  4 do niniejszej uchwały. 

9. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia  2018 roku  otrzymuje  

brzmienie jak załącznik  nr  5 do niniejszej uchwały. 

10. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia  2018 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 


