
 
UCHWAŁA Nr XLVI/498/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 26 kwietnia 2018 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 2017 r. poz. 187 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 i planowanego na dzień dzisiejszy 
wykonania wydatków w roku 2018.  
 
Ponadto w niektórych zadaniach dokonano rozszerzenia Tabel. „Zestawienie kosztów 
inwestycji” o kolumnę „po 2020 r.” z uwagi na wydłużenie harmonogramu realizacji 
inwestycji. Zmiana dotyczy następujących zadań: 

- Zadanie nr: 002 Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie 
miasta i gminy Borne Sulinowo, 

- Zadanie nr: 008 Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 251/15 w miejscowości  
Kiełpino,  

- Zadanie nr: 009 Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku,  

- Zadanie nr: 012 Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie,  

- Zadanie nr: 013 Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo,  

- Zadanie Nr: 015 Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w 
Bornem Sulinowie,  

- Zadanie nr: 016 Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie (realizacja 2018-
2021),  

- Zadanie nr: 017 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy,  

- Zadanie nr: 020 Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie).  

Dokonano także zmian w poszczególnych latach realizacji inwestycji i zmian w źródłach 
finansowania inwestycji.  

 

 
 


