
 
UCHWAŁA Nr XXXVII/413/2017 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 7 września 2017 r. 

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Budowa siłowni zewnętrznych i placów 
zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 
730 i poz. 935) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 
60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/385/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 
maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 pt. „Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, 
Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława” § 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w 2018 roku po uzyskaniu zwrotu środków  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast 
obsługa zadłużenia z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat.”. 

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



Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, iż termin zakończenie realizacji zadania przesunął się z miesiąca 
lipca na miesiąc wrzesień, to zmianie uległ także termin złożenia wniosku o płatność z 
miesiąca sierpnia na miesiąc październik 2017. W związku z powyższym oczekiwany termin 
na otrzymanie płatności z tytułu dotacji rozwojowej powinien nastąpić do 31 stycznia 2018 r.   

   
             
 


