
UCHWAŁA  Nr IX/116/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 maja 2011 r. 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c 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. 89 
ust.1 pkt 3 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. Postanawia się o zaciągnięciu przez Gminę Borne Sulinowo kredytu bankowego  
w wysokości 989.762,00zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 
dwa złote 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów. 
 

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2011-2021 z dochodów własnych Gminy Borne 
Sulinowo.  

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

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
przy uwzględnieniu w umowie kredytowej karencji spłaty kredytu do 2012r. 

        2. UpowaŜnia 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 Ŝycie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: 
Kredyt bankowy będący przedmiotem uchwały ma być zaciągnięty na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i 
kredytów. Uchwałą Nr IV/33/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2010 roku 
uchwalono zrównowaŜony budŜet Gminy Borne Sulinowo na rok 2011. Przy budŜecie 
zrównowaŜonym wydatki równe są dochodom. Stąd teŜ na spłatę kredytów i poŜyczek naleŜy 
zaciągnąć kredyt bankowy.  
Biorąc powyŜsze 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 1990r. 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 989 
762 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych poŜyczek i kredytów.  
 
 


