
 
 

ZARZĄDZENIE NR 78/2017 
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

Z DNIA 8 listopada 2017 r. 
 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie 
 

 
Na podstawie § 13 pkt 4) uchwały Nr XXXI/329/2016 Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo 
na rok 2017, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1875) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  
  § 1.1. Uznaję za konieczne i celowe udzielenie przez Gminę Borne Sulinowo 
poręczenia kredytu bankowego w rachunku bieżącym do wysokości 300.000,00 zł (trzysta 
tysięcy złotych 00/100), który zostanie zaciągnięty przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o w Bornem Sulinowie.  
 2. Poręczenie jest ważne od dnia 18 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
 
 § 2. Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia będzie następować z 
dochodów własnych budżetu gminy Borne Sulinowo. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  
  



 
 

Uzasadnienie 
 W uchwale budżetowej ustalono maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji 

udzielanych w roku budżetowym 2017 do kwoty 300.000,00 zł. Na dzień 18.11.2017r. limit 
na rok 2017 nie będzie wykorzystany, ponieważ w dniu 17 listopada 2017 r. upływa termin 
poręczenia udzielonego PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na podstawie Zarządzenia Nr 
92/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 listopada 2016 r.  

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zarząd j.s.t. jest umocowany 
do autonomicznego decydowania o udzieleniu poręczenia i gwarancji, ich kwotach (w ramach 
ogólnej kwoty ustalonej w budżecie) oraz podmiotów, którym zostaną udzielone. Określa on 
podmiot, kwotę, termin obowiązywania i przedmiot poręczenia w konkretnym przypadku.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie ubiega się o 
przyznanie kredytu w rachunku bieżącym na okres od 18 listopada 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r. w kwocie 300.000,00 zł. Kredyt na taki okres czasu i w takiej wysokości poprawi 
płynność finansową Spółki w zakresie regulowania bieżących zobowiązań Spółki. 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy kredyt zaciągany będzie na w/w okres, przy czym 
spłata będzie jednorazowa w terminie do dnia 31.12.2017r., jednym z warunków 
pozytywnego załatwienia wniosku jest złożenie poręczenia wekslowego przez właściciela 
spółki tj. Gminę Borne Sulinowo.  


