ZARZĄDZENIE NR OA.0050.2.2019
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu
budżetu Gminy Płużnica
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.), art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 1 lit. b uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Zaciągnąć w 2019 roku kredyt długoterminowy do kwoty 4.900.000,00 (słownie: cztery miliony
dziewięćset tysięcy złotych 00/100) na okres od 2019 r. do 2034 r. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego
deficytu budżetu Gminy Płużnica związanego z realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 4 do
budżetu Gminy Płużnica na 2019 r.
§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2034. Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z tytułu podatku od
nieruchomości oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin stanowiące dochody własne gminy.
§ 3. Ustala się zabezpieczenie kredytu w formie „weksla in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica
Marcin Skonieczka
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Uzasadnienie
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na rok 2019 w § 15 pkt 1 lit. b zawiera
upoważnienie dla Wójta Gminy Płużnica do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu. Kredyt zostanie przeznaczony na realizację części zadań określonych w załączniku Nr 4 do ww.
uchwały Spłata kredytu następowała będzie w latach 2020 do 2034 tj. po rocznym okresie karencji jak niżej:
1) w roku 2020 - 20.000,00 zł,
2) w latach 2021 - 2025 po 80.000,00 zł rocznie,
3) w latach 2026 - 2031 po 400.000,00 zł rocznie,
4) w latach 2032 - 2033 po 700.000,00 zł rocznie,
5) w roku 2034 - 680.000,00 zł.
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