
 

 

UCHWAŁA Nr VII/88/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 506) 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: 
 
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2020 dokonano następujących zmian:  
 
- dokonano aktualizacji kosztów inwestycji na poszczególnych zadaniach poprzez 

uwzględnienie wykonania wydatków za rok 2018 i planowanego na dzień dzisiejszy 
wykonania wydatków w roku 2019, w związku z czym dokonano zmian w poszczególnych 
latach realizacji inwestycji i zmian w źródłach finansowania inwestycji, 

 
- dokonano zmiany nazwy Zadania Nr 009 z Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w 

Bornem Sulinowie na Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie 
zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach RPO Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 

- w Zadaniu nr 001 pn. Remonty i przebudowa dróg gminnych dopisano do zakresu zadania 
przedsięwzięcia pod numerem 20. Przebudowa drogi w m. Radacz i pod numerem 21. 
Przebudowa drogi w m. Silnowo,   

- dokonano zmiany nazwy Zadania Nr 016 z Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w 
Łubowie na Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łubowie, 

- w Zadaniu nr 017 pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 
gminy dokonano aktualizacji przedsięwzięć poprzez zmianę ich nazw tj. nazwę 
przedsięwzięcia Nr 1 z Remont dachu i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Szkoły 
Podstawowej w Bornem Sulinowie na Remont dachu i termomodernizacja budynku Liceum 
Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie oraz nazwę 
przedsięwzięcia Nr 3 z Remont świetlicy wiejskiej w Piławie wraz z termomodernizacją i 
wyposażeniem na Przebudowa i wyposażenie budynku  świetlicy wiejskiej w m. Piława 
(zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020), 

- w Zadaniu nr 029 pn. Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą 
dostosowano zapisy w Zestawieniu kosztów inwestycji w poszczególnych latach realizacji 
w związku z korektą wniosku o dofinansowanie. 

Z uwagi na powyższe należy dokonać stosownych korekt w WPF na lata 2019-2023. WPF 
jest załącznikiem do wniosków o dofinansowanie.  
 

 

 


