
 
UCHWAŁA   Nr XXII/112/09 

RADY  GMINY  LIPNO 
z dnia  27 lutego 2009 roku 

 
 
 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację inwestycji pn. 
„Budowa obwodnicy Miasta Lipna”. 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e w związku z art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
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 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.         
Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,              
z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)  
 

Rada Gminy Lipno 
uchwala, co następuje: 

 
 

 
§ 1. Celem realizacji Porozumienia z dnia 23 września 2008 roku  zawartego pomiędzy 
Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Miasta Lipna” Rada Gminy Lipno zaciąga 
długoterminowe zobowiązanie w wysokości 4. 645.000,00 zł ( słownie: cztery miliony 
sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych ) 
 
§ 2.  Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy współfinansowania w 20% kosztów 
inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Miasta Lipna”  przypadających na jednostki 
samorządowe realizowanej wspólnie przez Powiat Lipnowski, Gminę Miasta Lipno i       
Gminę Lipno. 
 
§ 3.  1. Zobowiązanie Gminy Lipno określone w § 1 i 2 zostanie sfinansowane z dochodów 
własnych Gminy ( podatku rolnego i podatku od nieruchomości). 
2. Realizację inwestycji planuje się na lata 2009 – 2013. 
3. Ustala się, że funkcję Lidera Projektu pełnił będzie Powiat Lipnowski. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 
 
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 



 
 

Uzasadnienie 
 
 

 Powiat Lipnowski, Gmina Miasta Lipno i Gmina Lipno w dniu 23 września 2008 roku 
zawarły Porozumienie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy 
Miasta Lipna”. Ze wskazanego Porozumienia wynika, iż przybliżony koszt tej inwestycji 
wyniesie 46.450.000,00 zł. Planowane jest, że nie mniej niż 50% kosztów dofinansowane 
zostanie przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( ze środków unijnych i 
ewentualnie innych środków finansowych), a do 50% kosztów poniosą trzy wskazane 
samorządy terytorialne. 
Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2009 – 2013. 
Uzgodniono, iż koszty przypadające na samorządy terytorialne  jako ich wkłady własne w 
inwestycję wyniosą odpowiednio: 
- Powiat Lipnowski do 40% kosztów wkładu  własnego 
- Gmina Miasta Lipno do 40% kosztów wkładu własnego 
- Gmina Lipno do 20% kosztów wkładu własnego. 
Tym samym na Gminę Lipno przypada kwota  do 4.645.000,00 zł. 
Aby możliwym było realizowanie wskazanej inwestycji, a Gmina Lipno mogła partycypować 
w kosztach tej inwestycji niezbędne jest zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania przez 
Gminę Lipno na wyżej wskazaną kwotę stanowiącą wkład finansowy Gminy w realizację 
inwestycji. 
Z tych względów przedłożono Radzie Gminy projekt wskazanej uchwały celem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


