
 

 

UCHWAŁA Nr XLV/531/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup fabrycznie nowego, średniego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją usuwania skaŜeń dla OSP Miasta Bornego 
Sulinowa oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budŜetowy 
2014 w celu realizacji przedmiotowego zadania.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
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. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 
1635) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

  § 1. 1. WyraŜa się zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na zakup fabrycznie 
nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją usuwania skaŜeń dla OSP 
Miasta Bornego Sulinowa oraz na zaangaŜowanie na ten cel środków finansowych w wysokości 
100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), w tym: 

- w 2014 roku     5.000,00 zł, 

- w 2015 roku    20.000,00 zł, 

- w 2016 roku   20.000,00 zł, 

- w 2017 roku   20.000,00 zł, 

- w 2018 roku   20.000,00 zł, 

- w 2019 roku   15.000,00 zł. 

  2. WyraŜa się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa łącznego 
zobowiązania finansowego na cel określony w ust. 1 w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy 
złotych 00/100). 
 
 § 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 ust. 2, zostanie pokryte w latach 2014-2019  
z dochodów własnych Gminy Borne Sulinowo.  
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 



Uzasadnienie: 

 Zgodnie z § 13 ust. 2) uchwały Nr XXXVIII/474/2013 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na 
rok 2014 Burmistrz Bornego Sulinowa jest upowaŜniony do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok 
budŜetowy. UpowaŜnienie to dotyczy zobowiązań związanych z bieŜącą działalnością jednostki 
(np. zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej, dostawę materiałów biurowych czy 
zatrudnienie pracownika). Natomiast zgodnie z  § 4 uchwały Nr XXXVIII/475/2013 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031 Burmistrz Bornego 
Sulinowa został upowaŜniony do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budŜetowy 
związanych z realizacją przedsięwzięć, w naszym przypadku zadań inwestycyjnych.  

 Ochotnicza StraŜ PoŜarna  Miasta Bornego Sulinowa złoŜyła wniosek na poŜyczkę w 
wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie „Zakupu fabrycznie nowego, 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skaŜeń dla OSP Miasta 
Bornego Sulinowa. Całkowity koszt zakupu samochodu przez OSP Miasta Bornego Sulinowa 
to 629.857,40 zł, w tym: 

- poŜyczka z WFOŚiGW dla OSP Miasta Borne Sulinowo   100.000,00 zł 

- dotacja z WFOŚiGW dla Gminy Borne Sulinowo 

  (umowa nie podpisana)      100.000,00 zł 

- środki UE PO Ryby 2007-2013 dla OSP Miasta  

  Borne Sulinowo        300.000,00 zł 

- środki budŜetu Gminy Borne Sulinowo (po dokonaniu  

  odpowiednich zmian w miesiącu lipcu 2014 roku)     129.857,40 zł 

     Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpoŜarowej koszty wyposaŜenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 
bojowej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej ponosi gmina. W przypadku poŜyczek zaciąganych przez 
OSP przedmiotem pośrednim finansowania przez gminę jest zaciągana poŜyczka, ale sprzęt 
zakupywany z takiej poŜyczki jest bezpośrednim przedmiotem finansowania. Gmina finansując 
spłatę poŜyczki, de facto finansuje zakup sprzętu dla OSP, bowiem OSP w takim przypadku 
zaciąga poŜyczkę na zakup konkretnego przedmiotu. Przy czym gmina powinna sfinansować w 
tym przypadku spłatę kapitału głównego tej poŜyczki, a nie odsetki naliczane od tego kapitału. 
Część zaciągniętego w ten sposób zobowiązania zostanie sfinansowana w ramach budŜetu na rok 
2014 po przeprowadzeniu odpowiednich zmian w budŜecie (do kwoty 5.000,00 zł), a część w 
latach 2015-2019 (do kwoty 95.000,00 zł). Wartość poŜyczki to kwota 100.000,00 zł. 

 Do podpisania oświadczenia do WFOŚiGW w Szczecinie przez Burmistrza Bornego 
Sulinowa niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 

 

 


