
UCHWAŁA NR XX/227/2016
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/202/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -
1.656.777,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 828 223,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej, do kwoty - 2.889.973,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski

1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 
poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 
1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
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