
 
 

UCHWAŁA Nr XLIV/527/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 
2007-2013 pt. „MontaŜ oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) 
w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/523/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 maja 
2014 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
„MontaŜ oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo” § 1  otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 1. WyraŜa się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Borne Sulinowo poŜyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego do kwoty 487 510,00 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy 
pięćset dziesięć złotych 00/100), jednak nie więcej niŜ 75% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych operacji, na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „MontaŜ oświetlenia drogowego i ulicznego 
zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 

WICEPRZEWODNICZ ĄCY 
Rady Miejskiej 

Dariusz Czerniawski



 

 
Uzasadnienie: 

W dniu 23 stycznia 2014 roku Gmina Borne Sulinowo złoŜyła wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 487 540 zł na realizację operacji pn. „MontaŜ 
oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy 
Borne Sulinowo”. Po przedłoŜeniu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w BGK w 
kwocie 487.540,00 zł podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę w dniu 22 maja 2014 roku 
na wartość 487.510,00 zł.  

Stąd teŜ naleŜało zmienić uchwałę Nr XLIII/523/2014 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 29 maja 2014 roku.  

W przypadku w/w zadania inwestycyjnego Gmina musiałaby najpierw wydać swoje 
środki na zadanie, Ŝeby później uzyskać ich refundację.  

Po zaciągnięcie przedmiotowej poŜyczki stan poŜyczek na wyprzedzające finansowanie 
będzie wynosił 487 510 zł. 

 
 

 


