
UCHWAŁA Nr  XX/228/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 31 marca 2016 r. 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów związanego  
z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły  
w miejscowości Juchowo w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz 
poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” 
nr projektu KIK/48. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 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, 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. Postanawia się o zaciągnięciu przez Gminę Borne Sulinowo kredytu bankowego 
w wysokości 2.485.000,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 
00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok  
w wysokości 1.656.777,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 828.223,00 zł 
związanego z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku 
szkoły w miejscowości Juchowo w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz 
poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” 
nr projektu KIK/48. 

 
§ 2. Spłata kredytu nastąpi w 2017 roku po uzyskaniu zwrotu środków ze 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowanego przez Związek Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty w Karlinie do wysokości 1.821.915,00 zł i z dochodów własnych Gminy 
Borne Sulinowo do wysokości 663.085,00 zł.  

 
§ 3. 1. Bank kredytujący zostanie wybrany w trybie określonym w ustawie z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
przy uwzględnieniu w umowie karencji spłaty kredytu do 2017 r.  

        2. Upoważnia się Burmistrza Bornego Sulinowa do ustalenia treści i zawarcia 
umowy kredytowej z bankiem wybranym w sposób określony w ust. 1. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie:  Kredyt bankowy będący przedmiotem uchwały ma być zaciągnięty na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów związanego z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z 
termomodernizacją budynku szkoły w miejscowości Juchowo w ramach projektu pn. 
„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności 
publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48. 
Budżet Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok nie jest budżetem zrównoważonym. Wydatki są 
wyższe od dochodów. Stąd też na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne 
Sulinowo na 2016 rok oraz spłatę kredytów i pożyczek należy zaciągnąć kredyt bankowy, 
który w całości zostanie przeznaczony na sfinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.  
 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 1990 r. o 
samorządzie gminnym w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych, uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę kredytu 
bankowego w wysokości 2.485.000,00 zł na w/w cel.  
 


