
   

 

Uchwała Nr XXII/168/2021 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 26 stycznia 2021 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 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 2020r. poz.713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz.U. 

z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Miasta Lipna na 2021 rok,  

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2  otrzymuje brzmienie: 

1) Ustala się wydatki budżetu na  2021 rok w wysokości 67.478.068,46 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 65.717.583,87 zł, w tym na: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.937.358,00 zł, 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.986.395,87 zł, 

c)dotacje na zadania bieżące – 5.997.443,00 zł, 

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.516.387,00 zł, 

e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości – 1.760.484,59 zł, z tego: 

a) na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust. 1 pkt. 2 i 3 – 640.568,59 zł, 

   2)  Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2021, zgodnie z zał. Nr 2(5). 

2. Załączniki nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia  2020 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  1  do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia  2020 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  2 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. 

 

 


