
UCHWAŁA NR XXVII/175/2016 
RADY MIEJSKIEJ  w LIPNIE 
z dnia 23 listopada 2016 roku 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu 
 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1, 13 art. 18 ust 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 446 1)) oraz art. 14 pkt 1 i 
9, art. 16 ust 1 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r poz. 885 2)),  uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale NR XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. 
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  i 
nadania statutu zmieniającą uchwałą "XXXIV/324/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 
28.08.2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu" wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 wykreśla się  pkt. 3 
2)  § 4 otrzymuje brzmienia :  

 „§ 4.  Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej będą: 
      1)  dotacje z budżetu gminy, 
      2) dochody własne, a w szczególności wpływy związane ze świadczonymi usługami 
dotyczącymi administrowania nieruchomościami, wpływy w zakresie obejmującym 
najem i dzierżawę składników majątkowych oraz inne wpływy wynikające z 
przedmiotu działania Zakładu w tym część wpływów z opłat za korzystanie z cmentarza 
i urządzeń cmentarnych i innych wpływów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem 
cmentarza wynikająca porozumienia łączącego Gminę Lipno i Gminę Miasta Lipna.” 

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienia :  
„2. W związku z reorganizacją Zakładu przekazuje się środki trwałe i pozostałe środki 
trwałe, wykorzystywane w związku z prowadzeniem cmentarza komunalnego, 
określone w załączniku nr 3 do uchwały.” 

4) W załączniku nr 1do uchwały w § 6wykreśla się pkt. 3. 
5) W załączniku nr 1do uchwały w § 11 dodaje się ustęp 4: 

"4. Nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec roku rozliczeniowego są 
przekazywane do budżetu Gminy, do 30 kwietnia, każdego roku następującego po roku 
, którego dotyczy nadwyżka." 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)      Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 
 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 

1146, 1626, 1877,  z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 
1890, 2150, oraz z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454 . 


