
  
UCHWAŁA Nr XXV/265/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego  
i ulicznego zasilanego energią z OZE 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 2016 r. poz. 446) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 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, 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) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Borne Sulinowo pożyczki  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
w kwocie 193.938,96 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem 
złotych 96/100) na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego 
zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

 
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2017-2026 z dochodów własnych Gminy Borne 

Sulinowo, przy uwzględnieniu w umowie karencji spłaty pożyczki do listopada 2017 r. 
 
§ 3. 1. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz 

z  deklaracją wekslową.   
       2. Upoważnia 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 życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: W sierpniu 2016 roku Gmina Borne Sulinowo planuje złożyć wniosek do WFOŚiGW 
w Szczecinie o przyznanie dotacji i pożyczki na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia 
drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Przewidywana wartość realizacji zadania 387.877,92 zł, przy czym  193.938,96 zł to środki w 
ramach dotacji i 193.938,96 zł pożyczka. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 
listopad 2016 roku.  

  Podstawowe zalety pożyczki 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 (2,00 % dla jednostek samorządu terytorialnego),  
- maksymalny okres spłaty do 15 lat, 
- roczna karencja w spłacie pożyczki, 
- żadnych kosztów do momentu faktycznego uruchomienia środków. 
 Wpływy z podstawowych dochodów gminy tj. min. z podatków, ze sprzedaży mienia, 
czynszów będą niewystarczające na sfinansowanie wszystkich zadań zaplanowanych na 2016 
rok.  

Biorąc powyższe 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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych, uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę pożyczki na realizację 
zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie 
Gminy Borne Sulinowo. 
            

 
 

 


