
 
 

UCHWAŁA Nr XVI/179/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 
1649) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się o zaciągnięciu przez Gminę Borne Sulinowo kredytu bankowego 
w wysokości 2 171 581 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt 
jeden złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

 
§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2020-2030 z dochodów własnych Gminy 

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

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przy 
uwzględnieniu w umowie karencji spłaty kredytu do 2022r.  

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 spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Budżet Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok jest 
budżetem zrównoważonym. Dochody są równe wydatkom.  
Po stronie przychodów zaplanowano kwotę w wysokości 900 293 zł z tytułu przychodów jst  
z     niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 
Po stronie rozchodów zaplanowano:  
- spłata kredytów  3 037 416 zł 
- spłata pożyczek       34 458 zł 
Łączna suma spłat kredytów i pożyczek w 2020 roku stanowi kwotę 3 071 874 zł. Stąd też na 
spłatę kredytów i pożyczek należy zaciągnąć kredyt bankowy. 
 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  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych, uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę kredytu bankowego  
w wysokości 2 171 581 zł na w/w cel.  
 


