
 

UCHWAŁA  Nr XI/150/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 15 lipca 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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 137, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 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. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, 
poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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 w § 12 pkt 4 otrzymuje 
brzmienie: 
 
„4) udzielania w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1 287 600 zł”. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego 
mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Łączna 
kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budŜetowej.  
 W uchwale budŜetowej ustalono maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji 
udzielanych w roku budŜetowym 2011 do kwoty 432 600 zł. W dniu 30 czerwca 2011 roku 
udzielono poręczenia na w/w kwotę dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie - 
poręczenie kredytu unijnego SGB dla samorządowej instytucji kultury gminy na realizację 
przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z funduszy pomocowych pn. „Remont 
połączony z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowo, Nobliny i Rakowo”. 
 W dniu 5 lipca 2011 wpłynęły wnioski Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Bornem Sulinowie w sprawie udzielenia poręczenia w celu zaciągnięcia przez spółkę kredytu 
inwestycyjnego w kwocie 255 000 zł na zakup ładowarki teleskopowej i udzielenia poręczenia w 
celu zaciągnięcia przez spółkę kredytu obrotowego w kwocie 600 000 zł.  
 Kredyt inwestycyjny w kwocie 255 000 zł to kredyt krótkoterminowy podlegający spłacie 
w 2011 roku po otrzymaniu środków zewnętrznych. 
 Natomiast kredyt w kwocie 600 000 zł to kredyt długoterminowy zaciągany w celu 
poprawy płynności finansowej spółki w zakresie regulowania zobowiązań wobec dostawców 
paliwa. Spółka w dniu 30 czerwca 2011 roku zakończyła spłatę kredytu w takiej samej 
wysokości zaciągniętego na okres od 16 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2011 roku. Kredyt ten 
równieŜ był poręczany przez Gminę.  
 Poręczenie kredytu w kwocie 600 000 zł będzie miało wpływ na wskaźniki finansowe 
gminy tj. wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max. 15 % i wskaźnik 
zadłuŜenia ogółem do dochodów – max. 60 %. 
 Jednym z wymogów pozytywnego załatwienia wniosku jest złoŜenie poręczenie 
wekslowego przez właściciela spółki tj. Gminę Borne Sulinowo. Stąd teŜ zasadna jest zmiana tej 
uchwały poprzez zwiększenie sumy poręczeń dokonywanych przez Burmistrza w roku 
budŜetowym z kwoty 432 600 zł na kwotę 1 287 600 zł.  
 
 
 


