
 
 

UCHWAŁA Nr XXXV/429/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 21 października 2013 r. 

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na 
lata 2007-2013 pt. „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację 
boiska wielofunkcyjnego”. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/413/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
12 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na 
lata 2007-2013 pt. „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację 
boiska wielofunkcyjnego” dokonuje się następujących zmian: 

 
1) w tytule uchwały i w § 1 nazwa operacji otrzymuje brzmienie: „Przebudowa 

istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne”; 
 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Spłata poŜyczki nastąpi w 2014 roku po uzyskaniu zwrotu środków  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast obsługa 
zadłuŜenia z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: 
 W dniu 10 października 2013 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00867-
6930-UM1630424/13 w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” w 
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. 
Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne. Zgodnie z 
§ 7 ust. 1 przedmiotowej umowy wniosek o płatność winien być złoŜony po zakończeniu 
realizacji całości operacji – w terminie od dnia 15-01-2014 do dnia 25-01-2014, jednak nie 
wcześniej niŜ po weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których koszty 
wchodzą w zakres wniosku o płatność. Po złoŜeniu wniosku o płatność Urząd Marszałkowski 
ma 2 miesiące czasu na przeprowadzenie procedury, której efektem końcowym jest 
przekazanie dotacji w kwocie 120.000,00 zł.  
 Stąd teŜ ewentualna spłata poŜyczki na wyprzedzające finansowanie moŜe nastąpić w 
miesiącu marcu 2014 roku.  
 Aby podpisać umowę poŜyczki na wyprzedzające finansowanie przedmiotowej operacji 
konieczna jest zmiana terminu spłaty poŜyczki w niniejszej uchwale, w następnej kolejności 
ponowne wystąpienie do RIO w Szczecinie z wnioskiem o wydanie opinii o moŜliwości spłaty 
poŜyczki w 2014 roku, a po otrzymaniu pozytywnej opinii z RIO przesłanie dokumentów do 
BGK celem uruchomienia poŜyczki w miesiącu listopadzie 2013 roku.  

Biorąc powyŜsze okoliczności pod uwagę, konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską 
w Bornem Sulinowie, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych, uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/413/2013 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę poŜyczki na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na 
lata 2007-2013 pt. „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację 
boiska wielofunkcyjnego”. 

 
 
 

 


