Zarządzenie Nr 31/2013
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 14 października 2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2013 roku na pokrycie w ciągu
roku przejściowego deficytu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235,
art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 885, 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budŜetowego w rachunku bieŜącym w kwocie 500.000 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych 00/100), na okres od dnia 15 października 2013 roku do dnia 15
grudnia 2013 roku
§ 2. Ustala się zabezpieczenie wyŜej wymienionego kredytu w formie weksla in blanco.
§ 3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów uzyskanych z podatku od nieruchomości i udziałów w
podatku dochodowym osób fizycznych.
§ 4. Koszty obsługi podlegają sfinansowaniu z wydatków budŜetowych zapisanych na
obsługę długu publicznego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inŜ. Paweł Wiktorski

1 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.
1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456,
1548.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 14 października 2013 roku

Z uwagi na wystąpienie w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu gminy na 2013
rok zaciąga się krótkoterminowy kredyt w wysokości 500.000 zł (§ 5 pkt 1 Uchwały
BudŜetowej Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2013 rok Nr XX/178/2012 z dnia 20
grudnia 2012 roku).
Spłata kredytu nastąpi do dnia 15 grudnia 2013 roku.

