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   UCHWAŁA Nr  XLIII/       /2010 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia  28 stycznia  2010 roku 
 
w sprawie zmiany uchwały o  emisji obligacji komunalnych 
   

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,   z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102  poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. 
Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 
974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz.420 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.2104) uchwala się, co następuje:  
 
§ 1. W  uchwale  Nr XXXVII/271/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 13 lipca 2009 roku w 

sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej  uchwałą nr XXXIX/ 284 /2009  Rady 
Miejskiej w Lipnie z dnia 22.10.2009r.§ 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie 
planowanego w latach 2009 – 2010 deficytu budŜetu Miasta Lipno, związanego z  
finansowaniem: 

 

1) zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: 

- „Udział w budowie obwodnicy miasta”, 
-  „Rewitalizacja miasta”, 
- „Przebudowa ulicy 22 Stycznia z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego”  

 

2)  własnych zadań inwestycyjnych takich jak: 
- Aport pieni ęŜny do spółki miejskiej,  
- Projekt i budowa kanalizacji  deszczowej w ul. Okrzei , 
- Adaptacja lokali socjalnych,  
- Spłata zobowiązań likwidowanego Zakładu Obsługi Komunalnej m. Lipna,  
- WyposaŜenie w pierwsze środki obrotowe zakładu budŜetowego  
- Przygotowanie nowych inwestycji drogowych, 
- Projekty na obiekty sportowe, 
- Budowa kanalizacji deszczowej  ul. Parkowa  
- Modernizacja ul. Komunalnej w Lipnie 
- Przebudowa ul. Wierzbowej w Lipnie 

 
§  2.     Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.                                           
§  3.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
§  4.    Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   
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UZASADNIENIE  

              

Zmiana uchwały związana jest z zaplanowanym w budŜecie na 2010 rok wkładem 

pienięŜnym do spółki miejskiej w wysokości 2.200.000 zł. Po wniesieniu mienia 

ciepłowniczego do  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., kwota ta zostanie 

wniesiona  w formie aportu pienięŜnego na realizację w/wym  zadania przez tę spółkę. 

Pozostałe środki z emisji obligacji komunalnych przeznaczone zostaną na: 

WyposaŜenie nowo powołanego zakładu budŜetowego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w pierwsze środki obrotowe – 350.000 zł oraz wkład własny w zadanie 

inwestycyjne „ Rewitalizacja miasta „ – 350.000 zł. 

 

 

 

 

Wyniki głosowania: 

W głosowaniu brało udział …….. radnych: 

-za przyjęciem uchwały głosowało ….. radnych 

- przeciw przyjęciu uchwały głosowało ….. radnych 

- głosów wstrzymujących się …… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


