ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 i 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 i 3, § 14 pkt 2 i 3
uchwały Nr XVIII/237/20 ze zm. Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu
na 2020 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 5.664.933,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset
sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote oo/100) z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.733.933,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.931.000,00 zł
§ 2. Spłata kredytu następować będzie w latach 2021 -2034 z dochodów własnych budżetu gminy.
§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz
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długoterminowego

w wysokości 5.664.933,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek proszę o wydanie opinii na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) o możliwości spłaty
kredytu w latach 2021 – 2034 r.
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