ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na finansowanie zadnia inwestycyjnego pn."uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Złotorii"
Na podstawie § 13 pkt 2 i § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2018 rok, w związku z art.18 ust.2 pkt 9 lit.c, art.58
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875 ze zm.) oraz art.89 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2017r., poz.2077) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Zaciąga się wWojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej wToruniu pożyczkę
wwysokości 1472 900,00zł (słownie:jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysięce dziewięćset złotych 00/100)
na finansowanie deficytu budżetu Gminy Lubicz na 2018r. związanego zwydatkami na zadanie inwestycyjne
pn.„uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wZłotorii".
§ 2. 2. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowić będzie weksel "on blanco".
§ 3. Spłata pożyczki nastapi w ciągu 10 lat, z zastosowaniem 3 lat larencji w spłacie.
§ 4. Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki będą dochody z udziałów gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z podatku od nieruchomości.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Marek Olszewski

Id: 1514EF10-4A99-4AE3-A579-7C8A91CEEC23. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
Zadanie inwestycyjne pn."uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii" przyjęte zostało przez
Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XL/547/2017r. z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu
na 2018 rok. Figuruje w wykazie wydatków majątkowych (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej) w dziale
010 rozdziale 01010 § 6050 w kwocie 2 275 000 zł.
W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano deficyt w wysokości 12 631 768 zł (po zmianach
wprowadzonych uchwałą Nr XLII/572/2018 z dnia 28 lutego 2018r.), w tym 1 472 900 zł przewidziano do
sfinansowania przychodami budżetu z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu, w związku z realizacją
wydatków na powyższe zadanie.
Pożyczka, o której mowa w niniejszym zarządzeniu została uwzględniona w prognozie długu, zawartej
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz. Wysokość spłat długu w poszczególnych latach
spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art.243 ustawy o finansach publicznych.
Oprocentowanie pożyczki wynosi nie mniej niż 0,7% stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3 punkty
procentowe w stosunku rocznym.
Okres spłaty wynosi 10 lat z 3 letnim okresem karencji. Pożyczka może być w części umorzona.
Ustawa o finansach publicznych w art.89 ust.1 pkt 2 przewiduje możliwość zaciągnięcia pożyczki
na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Rada Gminy Lubicz zapisami § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2018r. upoważniła Wójta do zaciągania
pożyczek na finansowanie planowanego deficytu. Zobowiązanie z tytułu planowanej pożyczki mieści się
w limicie ustalonym przez Radę Gminy w § 13 pkt 2 uchwały budżetowej na 2018r.
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