
Autopoprawka do Uchwały Nr XLIII/327/2022 i Nr XLIII/328/2022 Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 20 grudnia 2022 roku 

I. W projekcie  budżetu miasta na 2023 rok dokonuje się zmian na podstawie: 

• umowy nr SW/22/104/G dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez 

osoby fizyczne w gospodarstwach domowych pomiędzy PGE Paliwa Spółka z o.o. z siedzibą w 

Krakowie a Gminą Miasta Lipna w rozdziale 90095 § 0970 w kwocie 3.000.000,00 zł. Zmiany tej 

dokonuje się na podstawie art.28 Ustawy z dnia 27 października br. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. 

 Po stronie wydatków wprowadzono w tym samym rozdziale na zakup materiałów kwota 

2.250.000,00 zł oraz zakup usług 750.000,00 zł. 

• umowy o powierzenie grantu o numerze 4142/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” o numerze 

POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Kwota przyznanych środków wynosi 428.490,00 zł. W roku 2022 

rozdysponowano kwotę 365.190,00 zł, natomiast kwotę 63.300,00 zł wprowadzono do budżetu roku 

2023. 

• umowy o dofinansowanie Nr DM22006/OA-cm w ramach programu priorytetowego ,,Ciepłe 

Mieszkanie” zawartej Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Toruniu. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Ciepłe 

mieszkanie” według harmonogramu zadań przypisanych na lata 2023 – 2025, w kwotach: 

- rok 2023 – 142.500,00 zł, 

- rok 2024 – 257.500,00 zł, 

- rok 2025 – 195.000,00 zł. 

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 595.000,00 zł (rozdział 90005 po stronie dochodów i 

wydatków).  

W wyniku powyższych zmian zmieniła się treść normatywna uchwały budżetowej - §§ otrzymują 

brzmienie: 

,, § 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 75.775.753,00 zł, z tego: 

a)  dochody bieżące w kwocie 63.384.253 zł, 

b)  dochody majątkowe w kwocie 12.391.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”. 

 

,, § 2.  1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 79.066.658,00  zł, z tego: 

a)  wydatki bieżące w wysokości 65.867.858,00 zł,  w tym na: 

     -  wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.620.454,00 zł, 

     -  wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.188.084,00 zł, 

     - dotacje na zadania bieżące – 6.524.489,00 zł, 

     - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.254.831,00 zł, 

     - wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,   

 b)  wydatki majątkowe w wysokości 13.198.800,00 zł, w tym: 

      - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.198.800,00 zł w tym: 

      - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z 

załącznikiem Nr 2. 

   2.  Określa się  limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2023, zgodnie z zał. Nr  5”. 

 

,, § 3.  Ustala się deficyt budżetu  w wysokości (-) 3.290.905,00 zł, który zostanie pokryty: 

a) przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji 

na realizację programu, projektu lub zadnia finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 

63.300,00 zł, 



b) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 3.227.605,00 zł”. 

 

,, § 4.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.290.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  

6”. 

,, § 5.  W budżecie tworzy się rezerwy  w kwocie 420.000,00  zł, w tym: 

        1)   ogólną w wysokości 230.000,00 zł, 

        2)  celową w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

        a)  wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00  zł, 

        b)  zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł”. 

 

,, § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  JST w wysokości 

6.681.989,00 zł, w tym:  

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych –  1.260.000,00 zł, 

2) dotacje podmiotowe  dla jednostek spoza sektora  fin. publ. – 4.469.600,00 zł,   

3) dotacje celowe  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł, 

4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 662.889,00 zł, 

5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 157.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a”. 

,, § 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 

papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 

1.000.000,00 zł. 

2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 20.000.000,00 zł”. 

,, § 14.  Upoważnia się  Burmistrza Miasta Lipna  do:             

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych 

limitów określonych w § 13 uchwały.  

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia 

i pochodne) oraz w zakresie  wydatów inwestycyjnych. 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia. 

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach  w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu  Gminy.  

6) udzielenie w roku budzetowym poreczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł ”. 

 

Poręczenia 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. wnioskuje o wyrażenie zgody  na 

poręczenie przez Gminę Miasta Lipna kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 20 mln 

złotych. Kredyt przeznaczony będzie na dokapitalizowanie PUK TPO Sp. o.o. z przeznaczeniem na 

sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych 

wzbogaconych paliwem alternatywnym   o mocy 5 MW z odzyskiem energii   w postaci ciepła”. 

Planowany termin realizacji inwestycji to okres od marca  2023 r. do  czerwca 2025 r. Po wygaśnięciu 

poręczenia Gminy Miasta Lipna,  zabezpieczeniem kredytu będzie ustanowienie hipoteki na 

wybudowanej inwestycji. 

Zgoda Rady Miejskiej na udzielenie poręczenia jest potrzebna w celu uzyskania promesy udzielenia 

kredytu. 

 

Ponadto zmieniono treść załączników: 1, 2, 5, 6, 7 oraz dodano załącznik nr 14 (środki z UE). 

W uchwale WPF na lata 2023 – 2028 zmieniono treść załączników 1 i 2. 


