ZARZĄDZENIE NR 19/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKĘPE
z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875z późn. zm.)1), art. 89, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok, zmienionej
Uchwałą nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 roku zarządzam, co następuje:
§ 1. Postanawiam zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.873.158,00 zł (słownie: jeden milion
osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w banku wyłonionym w postępowaniu
przetargowym z przeznaczeniem:
1) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.173.158,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018 w wysokości 700.000,00 zł
związanego z realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
- „Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem” 500.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Świerkowej w Józefkowie” 200.000,00 zł.
§ 3. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2030 roku.
§ 4. Szczegółowe warunki przekazywania transz kredytu, terminy spłat rat oraz odsetek określi umowa
pomiędzy wykonawcą wybranym w przetargu a Miastem i Gminą Skępe.
§ 5. Formą zabezpieczenia spłaty zobowiązania długoterminowego będzie weksel In blanco.
§ 6. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z dochodów własnych.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski
1) Zmiany

tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130,
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Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zgodnie z upoważnieniem udzielonym w Uchwale
XL/266/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Skępe na rok 2018, zmienionej Uchwałą nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem z
dnia 27 marca 2018 roku realizując zapisy uchwał budżetowych, w których – jako źródło sfinansowania
zaplanowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wskazano kredyt
długoterminowy,

winien

podjąć

stosowne

zarządzenie.

Zarządzenie

w

sprawie

zaciągnięcia

długoterminowego kredytu: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2018 rok jest konsekwentnym realizowaniem
zapisów uchwały budżetowej i jednocześnie umożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej i wykonanie
założeń budżetowych.
Środki z zaciągniętego kredytu przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
określonych w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” oraz na
przewidziane spłaty rat kredytów i pożyczek.
Kwota planowanego kredytu długoterminowego to 1.873.158,00 zł (słownie: jeden milion
osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych), z czego na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 1.173.158,00 zł. Natomiast na pokrycie
planowanego deficytu związanego z zadaniami inwestycyjnymi kwota 700.000,00 zł przy planowanych
inwestycjach na kwotę 6.967.056,00 zł.
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