
 
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/369/2017 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 30 marca 2017 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 2016 poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) 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  Dokonano aktualizacji kosztów inwestycji na poszczególnych zadaniach poprzez uwzględnienie wykonania wydatków za rok 2016 i planowanego na dzień dzisiejszy wykonania wydatków w roku 2017.   Z zadań przyjętych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego usunięto pozycję nr 027 – 
Budowa siłowni plenerowych i przebudowa boiska na terenie Gminy Borne Sulinowo. 
Wartość inwestycji 659.555,55 zł. Inwestycja nie będzie realizowana w latach 2016-2017. 
Inwestycja nie uzyskała 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.   
 
Pod nr 027 ujęto nowe zadanie pn. Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w 
Bornem Sulinowie. Wartość inwestycji 386.320,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 
roku 2018, pod warunkiem otrzymania 50 % dofinansowania (tj. kwoty 193.160,00 zł) ze 
środków Ministerstwa Sportu i turystyki z „Programu modernizacji infrastruktury 
sportowej 2017”. Z uwagi na powyższe należy również dokonać stosownych korekt w 
Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018-2021. WPI i WPF są załącznikami do 
wniosku o dofinansowanie.   
 
Pod nr 028 ujęto nowe zadania pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 20 
obręb Jelonek. Wartość inwestycji 54.272,99 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 
2017-2020 z środków własnych Gminy Borne Sulinowo. Z uwagi na powyższe należy 
dokonać stosownych korekt w WPF w latach 2018-2020.  
 
 
 


