
 

UCHWAŁA  Nr IX/120/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody: na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo  
a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczącego 
przedłuŜenia terminów spłaty zobowiązań wynikających z zaległych faktur VAT oraz na cesję tych 
wierzytelności na bank wybrany w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 9 lit. e 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. 1. WyraŜa się zgodę na spłatę zobowiązań wynikających z zaległych faktur VAT 
wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie obejmujących okres 
od października 2008 roku do marca 2011 roku w łącznej kwocie 141.282,17 zł (sto czterdzieści 
jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 17/100) w 24 ratach miesięcznych płatnych od dnia 
15 września 2011 roku wraz z oprocentowaniem i zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wekslem 
własnym.  

    2. UpowaŜnia się Burmistrza Bornego Sulinowa do podjęcia właściwych czynności 
prawnych. 

    3. WyraŜa się zgodę na podpisanie umowy cesji wierzytelności określonych w ust. 1 na 
rzecz banku wybranego w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  

 
   § 2. Źródłem spłaty zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności w latach 2011-2013 

będą  dochody własne Gminy Borne Sulinowo.  
 
   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
   § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 Gmina Borne Sulinowo z dniem 1 kwietnia 2011 roku przejęła naleŜności i zobowiązania 
gminnych zasobów komunalnych. W związku z tym, iŜ najemcy lokali komunalnych i osoby, 
którym przydzielono lokale socjalne zalegały ze spłatą naleŜności wobec Gminy na gminnych 
zasobach komunalnych powstały zobowiązania wymagalne. Gmina nie posiada środków 
finansowych na spłatę tych zobowiązań wymagalnych w formie jednorazowej wpłaty. Stąd teŜ 
konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

UmoŜliwi to podpisanie przez Gminę Borne Sulinowo porozumienia z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczącego przedłuŜenia terminów spłaty 
zobowiązań wynikających z zaległych faktur VAT oraz na cesję tych wierzytelności na bank 
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.). Na mocy porozumienia z PUK spółką z o.o.  
zobowiązania przestaną być wymagalne i wówczas będą mogły być wykupione od Gminy przez  
bank.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. otrzyma naleŜność za przedmiotowe 
faktury w formie jednorazowej wpłaty, a Gmina Borne Sulinowo będzie dokonywała spłaty 
wykupu wierzytelności wraz z oprocentowaniem w 24 ratach miesięcznych począwszy od miesiąca 
września 2011 roku.   

Przy czym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w 
sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu 
publicznego od 1 stycznia 2011 roku do kredytów i poŜyczek zalicza się takŜe umowy nienazwane 
o terminie zapłaty dłuŜszym niŜ rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót 
budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy poŜyczki lub kredytu. Stąd 
teŜ przedmiotowy wykup wierzytelności będzie miał wpływ na wskaźnik zadłuŜenia ogółem (max. 
60%) i wskaźnik spłaty (max. 15%). 
 


