
   

 

Uchwała Nr XXX/219/2021 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 27 października 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 2021r. poz.1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r.  poz. 305, 1236, 1535) 

 

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, zmienionej: 

- Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021r., 

- Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 lutego 2021r., 

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 marca 2021r., 

- Uchwałą Nr XXIII/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 marca 2021r., 

- Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2021r., 

- Uchwałą Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2021r., 

- Uchwałą Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 czerwca 2021r., 

- Uchwałą Nr XXVII/197/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 czerwca 2021r., 

- Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2021r., 

- Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 4 sierpnia 2021r., 

- Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 sierpnia 2021r., 

- Uchwałą Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 września 2021r., 

- Zarządzeniem Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2021r.,  

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

Ustala się dochody budżetu  na  2021  rok w wysokości 82.349.232,66 zł  z tego: 

  - dochody bieżące w wysokości 72.461.560,20 zł, 

  - dochody majątkowe w wysokości 9.887.672,46 zł.  

2. § 2  otrzymuje brzmienie: 

1) Ustala się wydatki budżetu na  2021 rok w wysokości  83.276.369,66 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 71.059.229,07 zł, w tym na: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.109.962,84 zł, 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.081.068,43 zł, 

c)dotacje na zadania bieżące – 5.934.443,00 zł, 

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.300.317,30 zł, 

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

362.437,50 zł, 

f) wydatki na obsługę długu - 271.000,00 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości – 12.217.140,59 zł, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.217.140,59 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5  ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.259.012,59 zł, 

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.000.000,00 zł. 

   2)  Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2021, 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 6.259.443,00 zł, 

w tym:  

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych –  1.188.000,00 zł, 

2) dotacje podmiotowe  dla jednostek spoza sektora  fin. publ. – 3.991.000,00 zł,       

3) dotacje celowe  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 350.000,00 zł, 

4) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł 

 5) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 610.443,00 zł, 

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

zakupów inwestycyjnych – 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7) i 4a(7a). 

5. § 9 otrzymuje brzmienie: 

1) Ustala się dochody w kwocie 449.424,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 591.541,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2) Ustala się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii. 

6. Załączniki  nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia  2020 roku  

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

7. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia  2020 roku  

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

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

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  3 do niniejszej uchwały. 

9. Załączniki nr 7 i 7a do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia  2020 roku  

otrzymują  brzmienie jak załączniki  nr  4 i 4a do niniejszej uchwały. 

10. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia  2020 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  5 do niniejszej uchwały. 

11. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia  2020 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. 

 

 


