
 
 
 

UCHWAŁA Nr XIV/165/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 29 października 2015 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na 
opracowanie projektu załoŜeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Borne Sulinowo oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budŜetowy 2015 w celu realizacji przedmiotowego zadania. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala,  
co następuje: 
 
 § 1. 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na 
opracowanie projektu załoŜeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Borne Sulinowo oraz na zaangaŜowanie na ten cel w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2016 rok środków finansowych w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści 
tysięcy złotych 00/100). 
 2. WyraŜa się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa 
zobowiązania finansowego w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 
   
 §    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
  
 §    3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: 
Zgodnie z § 13 ust. 2) uchwały Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 

dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 
Burmistrz Bornego Sulinowa jest upowaŜniony do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budŜetowy. UpowaŜnienie to dotyczy zobowiązań związanych z bieŜącą działalnością 
jednostki (np. zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej, dostawę materiałów 
biurowych czy zatrudnienie pracownika). Natomiast zgodnie z § 4 uchwały Nr III/25/2014 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032 Burmistrz 
Bornego Sulinowa został upowaŜniony do zaciągania zobowiązań poza rok budŜetowy 
związanych z realizacją przedsięwzięć, w naszym przypadku zadań inwestycyjnych.  

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borne 
Sulinowo nie jest ujęty w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 3 do wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032. 

Podstawę prawną opracowania projektu załoŜeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borne Sulinowo stanowi art. 19 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 54, 
poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie, z którym 
wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt załoŜeń. Sporządza się go dla obszaru 
gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata. 
  Poza tym naleŜy wskazać, Ŝe zgodnie z art. 18 ust. 1 wskazanej ustawy do zadań 
własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe 
naleŜy:  
-       planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy; 
-        planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; 
-        finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 

gminy.  
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.   
 
 


