
 
 
 

UCHWAŁA NR XLVII/551/2014 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

Z DNIA 11 września 2014 r. 
 
w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w 
budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi 
Szczecineckiemu pomocy finansowej na realizację zadania finansowania remontu drogi 
powiatowej  
 
 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e 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) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Przyjmuje się zobowiązanie do podjęcia czynności mających na celu 
zabezpieczenie w budŜecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok środków finansowych w 
kwocie 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 
udzielenie Powiatowi Szczecineckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
realizację zadania finansowania inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy 
Wojska Polskiego (od skrzyŜowania z ul. Niepodległości do skrzyŜowania z ul. Orła Białego i 
ul. Towarową w Bornem Sulinowie) w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.   
   
 §    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
  
 §    3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: 
W dniu 11 września 2014 roku wpłynęło do Urzędu pismo Starostwa Powiatowego Nr 

WP.033.1.7.2014 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie przebudowy drogi Wojska 
Polskiego w miejscowości Borne Sulinowo.  W związku z planowaną do realizacji inwestycją 
polegającą na przebudowie ulicy Wojska Polskiego (od skrzyŜowania z ul. Niepodległości do 
skrzyŜowania z ul. Orła Białego i ul. Towarową w Bornem Sulinowie) i moŜliwością jej 
dofinansowania w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych, Powiat 
Szczecinecki zwrócił się z prośbą do Burmistrza Bornego Sulinowa o udzielenie z budŜetu 
gminy Borne Sulinowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 2015 rok z 
przeznaczeniem na przebudowę ww. odcinka drogi powiatowej w kwocie 950.000,00 zł, co 
stanowić będzie około 25 % realizacji przedmiotowego zadania. Koszt przedmiotowej 
inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego szacowany jest na 3.800.000,00 zł brutto.  

Realizacja zaplanowanej przez samorząd powiatu szczecineckiego inwestycji znacznie 
podniesie bezpieczeństwo, usprawni komunikację w tej części miasta, ale przede wszystkim 
dostępność transportową do przedsiębiorstw tam działających oraz do terenów 
inwestycyjnych, czy teŜ poprawi komunikacje w kierunku Nadarzyc. 

Zdaniem Starosty Szczecineckiego udział samorządu Gminy Borne Sulinowo w 
partycypacji kosztów inwestycji niewątpliwie wpłynie na proces oceny wniosku 
aplikacyjnego, a tym samym w znacznym stopniu zwiększy szanse powiatu na otrzymanie 
dofinansowania z NPBDL i tym samym na realizację inwestycji. Rok 2015 to ostatni rok 
funkcjonowania tego programu.  

Niezbędne jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w tym zakresie. Do wyłącznej 
właściwości rady gminy naleŜy bowiem podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz stanowienie o kierunkach działania 
burmistrza.   
 
 


