
 

UCHWAŁA  Nr IX/115/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 maja 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)  
w związku z art. 212 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 
1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2010 
r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 § 9 pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 
 
„ 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu jednostki samorządu 
terytorialnego do kwoty – 1 200 000 zł”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uchwała budŜetowa określa 
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych na min. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu 
jednostki samorządu terytorialnego.  
 Dotychczasowy ustalony limit zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budŜetu wynosi 1 000 000 zł. Z uwagi na fakt, iŜ przejściowy 
niedobór środków pienięŜnych na rachunku budŜetu (minimalne wpływy ze sprzedaŜy mienia 
gminnego, z zaliczek alimentacyjnych i z mandatów z uwagi na brak moŜliwości prawnej 
ustawienia fotoradaru) jest wyŜszy niŜ to planowano przy podjęciu uchwały budŜetowej na rok 
2011. Zwiększenie limitu do kwoty 1 200 000 zł pozwoli Gminie Borne Sulinowo na bieŜąco 
regulować zobowiązania. 

Stąd teŜ zasadna jest zmiana tej uchwały poprzez zwiększenie przedmiotowego limitu.  
 


