
 
UCHWAŁA Nr XX/230/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 31 marca 2016 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020.  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala,  co następuje:   § 1. W załączniku do uchwały Nr XIX/208/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020 podrozdział „2.2.2. Zadania przyjęte do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE   Z uwagi na dokonanie zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. 
Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w 
miejscowości Juchowo o kwotę 732.816,00 zł należało dokonać zmian w zadaniu nr 018 o 
tym samym tytule: Łączne nakłady do poniesienia: 2.485.000,00 zł, środki własne 
663.085,00 zł. 
 W związku z wycofaniem z dniem 29.02.2016r. przez Gminę Borne Sulinowo z Kontraktu 
Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego projektu priorytetowego pn. „Aktywizacja 
gospodarcza zdegradowanych terenów powojskowych w Bornem Sulinowie celem 
lokowania nowych inwestycji przedsiębiorstw” zgłoszonego w ramach działania 1.13 
Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach 
Kontraktów Samorządowych (wycofanie się z dniem 25.02.2016r. dwóch potencjalnych 
inwestorów pierwotnie deklarujących ulokowanie swoich inwestycji na terenie planowanej 
przez Gminę strefy inwestycyjnej) należało usunąć z WPI zadanie nr: 025 – Budowa strefy 
inwestycyjnej w Bornem Sulinowie   
 Tabela . Zestawienie kosztów inwestycji  

Źródła 
finansowania w 
latach 

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 
 

2019 r. 
 

 
2020 r. Razem 

Środki własne - zł - zł 15 000 zł 45 000 zł 75 000 zł 75 000 zł 210 000 zł 
Środki inne - zł - zł 85 000 zł 255 000 zł 425 000 zł 425 000 zł 1 190 000 zł 
Razem - zł - zł 100 000 zł 300 000 zł 500 000 zł 500 000 zł 1 400 000 zł 

 Stąd też należy w Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017-2020 dokonać 
odpowiednich korekt.  
 
Pod nr 025 ujęto nowe zadanie pn. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. 
Sportowej w Bornem Sulinowie. Wartość inwestycji 1.485.336,43 zł. Inwestycja będzie 
realizowana w latach 2016-2017, pod warunkiem otrzymania 50 % dofinansowania (tj. 
kwoty 742.668,00 zł) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu 
modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016”. Z uwagi na powyższe należy również 
dokonać stosownych korekt w Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017-2020. WPI 
i WPF są załącznikami do wniosku o dofinansowanie.   
 
 
Przy zadaniu nr 026 – Budowa mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych 
dostosowano zapisy WPI do zapisów WPF i budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok 
poprzez zmianę kwoty środków własnych w 2016 roku z 0,00 zł na 15.000,00 zł, łącznych 
nakładów do poniesienia na kwotę 1 915 000 zł i datę rozpoczęcia inwestycji na rok 2016.   



Do zadań przyjętych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dopisano pozycję nr 027 – 
Budowa siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Wartość inwestycji 659.555,55 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2016-2017, pod 
warunkiem otrzymania 33 % dofinansowania (tj. kwoty 217.653,00 zł) ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”. Z 
uwagi na powyższe należy również dokonać stosownych korekt w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej w latach 2017-2020. WPI i WPF są załącznikami do wniosku o dofinansowanie.   
 


