
UCHWAŁA Nr XVI/200/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej 
strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo”. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. 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 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 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; 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 oraz z 2011 r. Nr 185, 
poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Borne Sulinowo poŜyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego do kwoty 479 700 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 
siedemset złotych), jednak nie więcej niŜ 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, 
na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo”. 

 
§ 2. Spłata poŜyczki nastąpi w 2012 roku po uzyskaniu zwrotu środków z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast obsługa zadłuŜenia  
z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat.  

 
§ 3. 1. Zabezpieczenie spłaty poŜyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz  

z deklaracją wekslową. 
        2. UpowaŜnia się Burmistrza Bornego Sulinowa do podpisania dokumentów,  

o których mowa w ust. 1. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  

30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie 
ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo”. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: 
Uchwała Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2011 roku 

stanowiła wyraŜenie zgody na zaciągnięcie przez Gminę Borne Sulinowo poŜyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego w 2011 roku. Z uwagi na fakt, iŜ realizacja operacji pn. „Odnowa 
obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy 
sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo” została przesunięta na rok 2012 niezbędne jest 
podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie.  

Podstawowe zalety poŜyczki zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013: 
- bez przetargu, 
- bez badania zdolności kredytowej poŜyczkobiorcy, 
- atrakcyjne oprocentowanie (w IV kwartale 2011 roku 1,14 %) i niska prowizja (0,1 % kwoty  

udzielonej poŜyczki),  
- Ŝadnych kosztów do momentu faktycznego uruchomienia środków. 
 Uruchomienie transzy poŜyczki następuje poprzez opłacenie dostarczonych przez Gminę 
do oddziału BGK oryginałów faktur lub innych dokumentów o równowaŜnej wartości 
dowodowej. Wykonanie płatności odbywa się w formie realizacji dwóch przelewów, tj.: środków 
własnych Gminy, oraz środków poŜyczki. Płatności dokonywane są zgodnie z aktualnym 
harmonogramem, z zachowaniem określonej w umowie o przyznaniu pomocy proporcji 
pomiędzy kwotą środków własnych Gminy, a kwotą przyznanej pomocy.  

Wpływy z podstawowych dochodów gminy tj. min. z podatków, ze sprzedaŜy mienia, 
czynszów będą niewystarczające na sfinansowanie wszystkich zadań zaplanowanych na 2011 
rok.  

W przypadku w/w zadania inwestycyjnego Gmina musiałaby najpierw wydać swoje 
środki na zadanie, Ŝeby później uzyskać ich refundację.  

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 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych, uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę poŜyczki na wyprzedzające 
finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. 
„Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej 
strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo”. 

 
 


