ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 13 pkt. 1 i § 14 pkt. 1 uchwały
budżetowej na 2017 r., zarządza się, co następuje:
§1. Zaciąga się kredyt bankowy w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych
00/100 groszy) na pokrycie występującego w ciągu 2017 roku przejściowego deficytu budżetu
Gminy Lubicz.
§ 2. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 3. Bankiem udzielającym kredytu będzie bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Lubicz.
§ 4. Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody z podatków
od czynności cywilnoprawnych i od nieruchomości, z opłat adiacenckich i opłat planistycznych
oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu w sposób
określony w art. 65 Statutu Gminy.

UZASADNIENIE
Ustawa o finansach publicznych przewiduje w art. 89 ust. 1 pkt. 1 możliwość zaciągnięcia
kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, który może
wystąpić w przypadku nieosiągnięcia na czas zaplanowanych dochodów. Zaciągnięcie
zobowiązania w postaci kredytu krótkoterminowego związane jest z czasowym niedoborem
środków finansowych i umożliwia zachowanie bieżącej płynności w trakcie roku budżetowego.
Rada Gminy Lubicz w § 14 pkt. 1 uchwały budżetowej na 2017 r. upoważniła Wójta
do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 5 500 000,00 zł. W związku z powyższym Wójt zwróci się do Banku Spółdzielczego
w Grębocinie prowadzącego rachunek budżetu Gminy Lubicz, o udzielenie kredytu w rachunku
budżetu. Kredyt ten zostanie spłacony wpływami z dochodów budżetowych do dnia 31 grudnia
2017 r.

