
   

 

Uchwała Nr XLI/310/2022 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 8 listopada 2022 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 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 (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 

235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 

1768), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 

1087, 1383, 1561, 1692, 1733) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Miasta Lipna na 2022 rok, zmienionej: 

- Uchwałą Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022r.,  

- Uchwałą Nr XXXV/265/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 marca 2022r., 

- Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022r.,  

- Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2022r., 

- Uchwałą Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022r., 

- Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 kwietnia 2022r., 

- Zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 20 maja 2022r., 

- Uchwałą Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022r., 

- Uchwałą Nr XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 czerwca 2022r., 

- Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2022r., 

- Uchwałą Nr XXXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lipca 2022r., 

- Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022r., 

- Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 września 2022r., 

- Uchwałą Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 września 2022r., 

- Zarządzeniem Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2022r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

Ustala się dochody budżetu  na  2022  rok w wysokości 96.497.780,58 zł  z tego: 

  - dochody bieżące w wysokości 80.559.299,75 zł, 

  - dochody majątkowe w wysokości 15.938.480,83 zł.  

2. § 2  otrzymuje brzmienie: 

1) Ustala się wydatki budżetu na  2022 rok w wysokości  105.211.774,85 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 78.022.374,02 zł, w tym na: 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.124.461,02 zł, 

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.301.347,38 zł, 

c)dotacje na zadania bieżące – 6.751.279,00 zł, 

d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.037.626,13 zł, 

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

527.660,49 zł, 

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

- wydatki majątkowe w wysokości – 27.189.400,83 zł, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.559.400,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5  ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.675.384,83 zł, 

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.630.000,00 zł 

   2)  Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2022, zgodnie z zał. Nr 3(5). 

3. § 3.  Otrzymuje brzmienie: 



   

 

    Ustala się deficyt budżetu  w wysokości (-) 8.713.994,27 zł, który zostanie pokryty: 

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.454.098,85 zł, 

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

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 72.897,99 zł, 

- wolnych  środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.186.997,43 zł. 

4. § 4 otrzymuje brzmienie: 

    Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.558.773,54 zł i łączną kwotę planowanych   

rozchodów  7.844.779,27  zł, zgodnie z załącznikiem nr  4(6). 

5. §  7 otrzymuje brzmienie:.  

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.824.719,00 zł, 

w tym:  

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.146.000,00 zł, 

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.825.000,00 zł,  

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 45.000,00 zł, 

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 145.000,00 zł, 

4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 635.279,00 zł, 

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

zakupów inwestycyjnych – 28.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a(7a) . 

6. § 9 otrzymuje brzmienie: 

1) Ustala się dochody w kwocie 659.217,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 893.470,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2) Ustala się wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7(13) 

7. Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia  2021 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  1 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik  nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia  2021 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  2  do niniejszej uchwały. 

9. Załącznik  nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia  2021 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  3 do niniejszej uchwały. 

10. Załączniki  nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia  2021 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  4 do niniejszej uchwały. 

11. Załącznik  nr 7a do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia  2021 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  5a do niniejszej uchwały. 

12. Załącznik  nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia  2021 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  6 do niniejszej uchwały. 

13. Załączniki  nr 13 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia  2021 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  7 do niniejszej uchwały. 

14. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022 roku  

otrzymuje  brzmienie jak załącznik  nr  8 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 

 


