
 
 

UCHWAŁA Nr VIII/91/2015 

RADY MIEJSKIEJ W  BORNEM SULINOWIE 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 
 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „MontaŜ oświetlenia 
zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 
1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Borne Sulinowo poŜyczki  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na wyprzedzające finansowanie 
operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „MontaŜ 
oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”. 

 
§ 2. Spłata poŜyczki nastąpi w latach 2015-2020 z dochodów własnych Gminy Borne 

Sulinowo, przy uwzględnieniu w umowie karencji spłaty poŜyczki do czerwca 2016 r. 
 
§ 3. 1. Zabezpieczenie spłaty poŜyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz 

z  deklaracją wekslową.   
       2. UpowaŜnia się Burmistrza Bornego Sulinowa do podpisania dokumentów,  

o których mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: 
W dniu 12 marca 2015 roku Gmina Borne Sulinowo złoŜyła wniosek o przyznanie 

pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 183.719,00 zł na realizację operacji pn. 
„MontaŜ oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne 
Sulinowo”. Przewidywana wartość realizacji zadania 301.299,83 zł, przy czym  100.000,00 zł 
to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie (50.000,00 zł dotacja i 50.000,00 zł poŜyczka) i 17.580,83 zł środki własne gminy. 
Planowany termin zakończenia realizacji zadania czerwiec 2015 roku.  

  Podstawowe zalety poŜyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie w ramach 
PROW na lata 2007-2013: 
- bez przetargu, 
- atrakcyjne oprocentowanie (3,7 % dla jednostek samorządu terytorialnego),  
- maksymalny okres spłaty do 15 lat, 
- roczna karencja w spłacie poŜyczki, 
- Ŝadnych kosztów do momentu faktycznego uruchomienia środków. 
 Wpływy z podstawowych dochodów gminy tj. min. z podatków, ze sprzedaŜy mienia, 
czynszów będą niewystarczające na sfinansowanie wszystkich zadań zaplanowanych na 2015 
rok.  

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 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę poŜyczki na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na 
lata 2007-2013 pt. „MontaŜ oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie 
Gminy Borne Sulinowo”. 
            

Po zaciągnięcie przedmiotowej poŜyczki stan poŜyczek na wyprzedzające 
finansowanie będzie wynosił 304.358,75 zł. 

 
 

 


