
UCHWAŁA Nr XLVII/545/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 11 września 2014 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 i 
poz. 1072) w związku z art. 212 ust. 1 pkt. 6) 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 i poz. 911) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 
 § 1. W uchwale Nr XXXVIII/474/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014  
§ 10 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu jednostki samorządu 

terytorialnego, do kwoty     - 1.500.000,00 zł; 
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu 

Unii Europejskiej, do kwoty     -    744.506,51 zł.”. 
 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
 
 Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa 
określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90.  
 W uchwale budŜetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i 
poŜyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu jednostki samorządu 

terytorialnego, do kwoty     - 1.500.000,00 zł 
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŜetu 

Unii Europejskiej, do kwoty      -    682.529,39 zł 
Gmina Borne Sulinowo w chwili obecnej ma zamiar zaciągnąć mniejszą o 9.003,88 zł 

poŜyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 
budŜetu Unii Europejskiej  na realizację operacji pn.  Promocja lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego Bornego Sulinowa poprzez wykonanie ścieŜki spacerowej "Historia 
w graffiti" oraz kolejną poŜyczkę w kwocie 70.981,00 zł na realizację operacji pn. Urządzenie 
placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 

Stąd teŜ naleŜało w uchwale budŜetowej podwyŜszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 
poŜyczek na wyprzedzające finansowanie do kwoty 744.506,51 zł.  
   
 
 


