
 
 

UCHWAŁA Nr XII/154/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 1 września 2011 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo umowy Nr UDA-
POKL.09.01.02-32-144/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budŜetowy 2011 w celu realizacji przedmiotowego zadania. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 oraz art. 58 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. 1896, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1444 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 148, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230  
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777)  
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 § 1. 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo umowy  
Nr UDA-POKL.09.01.02-32-144/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne 
Sulinowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na zaangaŜowanie na ten cel środków finansowych  
w wysokości 127 231,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 
00/100), w tym: 
- w 2011 roku  27 900,00 zł, 
- w 2012 roku 99 331,00 zł. 
         2. WyraŜa się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa łącznego 
zobowiązania finansowego w wysokości 127 231,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście 
trzydzieści jeden złotych 00/100).    
 
 § 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 pkt 2, zostanie pokryte z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: 
  
 Zgodnie z § 12 ust. 2) uchwały 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 Burmistrz 
Bornego Sulinowa jest upowaŜniony do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 
realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŜetowy. 
UpowaŜnienie to dotyczy zobowiązań związanych z bieŜącą działalnością jednostki (np. 
zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej, dostawę materiałów biurowych czy 
zatrudnienie pracownika). Natomiast zgodnie z § 4 uchwały Nr IV/34/10 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026 Burmistrz Bornego Sulinowa został 
upowaŜniony do zaciągania zobowiązań poza rok budŜetowy związanych z realizacją 
przedsięwzięć, w naszym przypadku zadań inwestycyjnych.  
 Realizacja projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół 
podstawowych w Gminie Borne Sulinowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie 
jest objęta w/w upowaŜnieniami. Zajęcia będą prowadzone w roku szkolnym 2011/2012. Po 
podpisaniu umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-32-144/11/-00 Gmina Borne Sulinowo jest 
zobowiązana przeprowadzić procedurę przetargową na zakup doposaŜenia tj. pomocy 
naukowych do przeprowadzenia zajęć oraz na usługę edukacyjną. Część zaciągniętych w ten 
sposób zobowiązań zostanie sfinansowana w ramach budŜetu na rok 2011 po przeprowadzeniu 
odpowiednich zmian w budŜecie (do kwoty 27 900,00 zł), a część w 2012 roku (do kwoty 
99 331,00 zł). Wartość projektu 127 231,00 zł. Całość projektu będzie sfinansowana w ramach 
środków z POKL.  
  Do podpisania umów przez Burmistrza Bornego Sulinowa z wykonawcami wyłonionymi 
w ramach procedury przetargowej niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
  
 


