
 
 

ZARZĄDZENIE NR 52/2011 
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

Z DNIA 30 czerwca 2011r. 
 

w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie 

 
 
Na podstawie § 12 pkt 4 uchwały Nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 

dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 
oraz uchwały Nr X/122/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2011 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011, 
art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  
 
 § 1.1. Uznaję za konieczne i celowe udzielenie przez Gminę Borne Sulinowo 
poręczenia kredytu bankowego do wysokości 432.600 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące 
sześćset złotych) zaciągniętego przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie z 
przeznaczeniem na realizację operacji pod nazwą „Remont połączony z modernizacją świetlic 
wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo” w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.  
 2. Poręczenie jest waŜne do dnia 31.12.2011 r. 
 
 § 2. Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia będzie następować z 
dochodów własnych budŜetu gminy Borne Sulinowo. 
 
 § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 
czerwca 2010 roku w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Centrum 
Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. 
 
 § 4.   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.  
  



 
 

Uzasadnienie 
 

W uchwale budŜetowej ustalono maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji 
udzielanych w roku budŜetowym 2011 do kwoty 432.600 zł. 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 
budŜecie) oraz podmiotów, którym zostaną udzielone. Określa on podmiot, kwotę, termin 
obowiązywania i przedmiot poręczenia w konkretnym przypadku.  

W 2010 roku udzielono Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na 
podstawie Zarządzenia Nr 44/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 czerwca 2010 
roku poręczenia kredytu unijnego SGB dla samorządowej instytucji kultury gminy na 
realizację przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z funduszy pomocowych pn. 
„Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny 
i Rakowo”. Wartość poręczenia 432.600,00 zł. Umowa Nr 2/2010 o kredyt unijny SGB 
została zawarta na okres od 18 października 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.  
 Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie nie otrzymało jeszcze środków z 
Agencji Płatniczej tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i nie mogło dokonać 
spłaty z tych środków przedmiotowego kredytu w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. 
Stąd teŜ Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie złoŜyło wniosek do banku o 
przesunięcie terminu spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2011 roku.  
 Jednym z wymogów pozytywnego załatwienia wniosku jest złoŜenie poręczenie 
wekslowego przez Gminę Borne Sulinowo.  

 


