
 
UCHWAŁA Nr XXI/252/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 31 maja 2012 r. 

 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Bornego Sulinowa 
poprzez budowę kortu tenisowego” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od 
rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego 
Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych 
obszarów rybackich 2007-2013”. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 
217, poz. 1281) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Przystępuje się do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Bornego Sulinowa 
poprzez budowę kortu tenisowego” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od 
rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego 
Programem Operacyjnym „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych 
obszarów rybackich 2007-2013”. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie: 
 Gmina Borne Sulinowo w 2011 rozpoczęła starania na rzecz pozyskania środków, na 
budowę kortu tenisowego, przy Hali Sportowej w Bornem Sulinowie. Przygotowana została 
dokumentacja budowlana oraz uzyskano niezbędne pozwolenia. Wartość kosztorysowa 
planowanej inwestycji wynosi 337.461,08 zł netto (415.077,13 zł brutto). Na czerwiec  
br. planowane jest złoŜenie wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji. MoŜliwa do 
uzyskania dotacja w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa z wyłączeniem 
realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym 
„ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013” 
wynosi ok. 300.000,00 zł.  
Planowana realizacja projektu 2013 rok.  
 
 


