
UCHWAŁA  Nr  XIX /126  /12      

RADY  GMINY  LIPNO 

z dnia  27 września  2012 

 

 

W sprawie: zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 

142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),   

Rada uchwala co następuje: 

 

§ 1.  § 1.  W Uchwale Rady Gminy Nr XI/ 71 / 11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2012 rok, zmienionej  Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr  66/12 z dnia 17.01.2012r. i Nr 70/12 z dnia 

30.01.2012r., Nr 80/12 z dnia 20.03.2012 i 83/12 z dnia 11.04.2012, Nr 88/12 z dnia 30.05.2012, Nr 91/12 z 

13.06.2012r, Nr 99/12 z dnia 26.07.2012, Nr 101/12 z 30.07.2012r., Nr 104/12 z dnia 06.08.2012, Nr 106/12 z 

dnia 30.08.2012 i Nr 109/12 z dnia 19.09.2012r.  oraz Uchwałami  Nr XII/78/12 Rady Gminy z dnia 

21.02.2012r, Nr XIII/84/12 z dnia 27.04.2012r, Nr XV/104/12 z dnia 28.06.2012, Nr XVI/112/12 z dnia 

31.07.2012r, Nr XVIII/118/12 z dn.24.09.2012r. 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

      „Dochody budżetu w wysokości – 35.335.605,-zł z tego: 

     1. bieżące w wysokości –   32.107.647, - zł, 

     2. majątkowe w wysokości –3.227.958,-zł,       

       2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„ Wydatki budżetu w wysokości 34.101.015, z tego 

  1.  bieżące w wysokości  - 32.082.447,- zł,   

   2.   majątkowe w wysokości  - 2.018.568,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 

                 3.  wydatki o których mowa w pkt 1 i 2 obejmują w szczególności: 

                     - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

                        zadań zleconych     ustawami  w wysokości  -  5.888.413,- zł . 

                     - wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami   

                        administracji rządowej w wysokości – 500,-zł             

                     -  wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub  

                         porozumień z innymi JST w wysokości – 230.013,-zł  

              4. określa się: 

                  - zadania inwestycyjne na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 

       3) §5 otrzymuje brzmienie: 

         1. Nadwyżka w wysokości 1.234.590,-zł jest wynikiem wprowadzenia dotacji za rok 2011r. i przeznaczona  

             jest na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.088.425,-zł 

ujętych w rozchodzie 2012r. 



Faktyczny wynik finansowy to deficyt w kwocie -1.497.162,-zł 

 

4)§ 6 otrzymuje brzmienie:  

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  1.497.162,- zł  pochodzących z zaciągniętych 

pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

w kwocie 699.189,-zł spłat pożyczki udzielonej w kwocie 17.985,-zł, wolnych środków – 

779.988,-zł. 

 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.731.752,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 

5)§ 7 otrzymuje brzmienie:  

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  – w kwocie 1.500.000  zł, 

 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  – w kwocie 699.189  zł, 

       w tym:   

    -  wyprzedzające finansowanie działań  

finansowanych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej  – w kwocie 524.392  zł, 

 3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy  

inwestycyjne   – w kwocie 2.018.568  zł 

 

6) § 10 otrzymuje brzmienie : 

upoważnia się Wójta: 

 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:  

 – na pokrycie występującego w ciągu roku  

      deficytu  – w kwocie 1.500.000  zł, 

 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

       w tym:  – w kwocie 699.189  zł,  

 – na wyprzedzające finansowanie działań  

finansowanych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej  – w kwocie 524.392  zł, 

 – na finansowanie wydatków na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne   – w kwocie 2.018.568  zł; 

 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 

Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 650.000 zł, 

    

 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

         do Uchwały Rady Gminy 

                             Nr XIX/ 126   /12 z dnia 

27.09.2012r. 

  

                                       
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2012 rok  

 

 

Dz Rozdz § Wyszczególnienie Plan  Zwiększ. Zmniejsz. Plan po 

zmianach 

754   Bezpiecz. publ.i ochr.ppoż. 348.382 7.440 7.440 348.382 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 348.382 7.440 7.440 348.382 

  3030 Różne wyd.na rzecz.os.fiz. 15.000 4.000  19.000 

  4170 Wynagr.bezosobowe 78.000  4.000 74.000 

  4210 Zakup materiałów i wyposaż. 109.000  3.440 105.560 

  6060 Wyd.na zakup.inwest. 4.000 3.440  7.440 

801   Oświata i wychowanie 15.072.937 2.000 2.000 15.072.937 

 80101  Szkoły Podstawowe 6.864.034 2.000 2.000 6.864.034 

  4300 Zakup usł. pozostałych 86.556  2.000 84.556 

  4370 Opł.z tyt.zak.usłtelekom.świad.w 

stacj.publ.sieci telef. 

10.600 2.000  12.600 

        

   Razem 34.101.015 9.440 9.440 34.101.015 



4 

 

 

      

 

UZASADNIENIE 

 

 

 Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2012 rok dokonano z związku z zakupem zestawu 

medycznego dla OSP Chlebowo oraz dokonano przeniesienia na występujące braki planu 

wydatków. 

 


