
Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 9lit. c iań- 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoządzie gminnym (' t. Dz. U'
z2aa1 r. Nr 142, poz. 1591 zpożn. zm.') oraz ań.89 ust' 1 pkt 2 ustawy zdnla27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz' 1240 z póżn. zm.') oraz uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr )GV/125/13 z dnia22
marca 2013 r. Wójt Gminy zauądza co następuje:

zARzĄDzENlE Nr 10/13

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

na zadanie _ Przebudowa i rozbudowa gminnej stacjiwodociągowej Grążawy

$ 1. Postanawia się zaciągnąć pozyczkę długoterminową W wysokości 258 000 zł.
(słownie: dwieŚcie pięÓdziesiąt osiem tysięcy złotych) z przezna:zeniem na
finansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Bańniczka na rok 2a13
planowanego W związ.ku z realizaĄą inwestycji - Przebudowa i rozbudowa gminnej
stacj i Wodociągowej G rążawy.

$ 2. Pozyczka, o ktÓrej mowa W s 1 wraz z należnymi odsetkami spłacana będzie z
dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i tizycznych w terminach
określonych W umowie pożyczki,lecz nie dłuzej niz do dnia 31 grudnia 2019 r.

$ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy'

$ 4. Zarządzenie wchodzi W zycie z dniem podjęcia.

'z-i^nytekstujednolitego zostałyogłoszonewDz.U.z2oo2r.Nr23,poz.22o,Nr62,poz.558,Nr1'13,poz.984,Nr153,poz.1271iNr2'l4,poz.1806;
z 2003 r' Nr 80, poz'717 i N|l62, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz' 1055 i Nr 1'16, poŻ' 1203', z2oo5 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457iz2006 r. Nr 17'
poz.128iNr181,poz.1337;22007 r.Nr48,poZ.327,Nr138,poŁ.974iNr173,poz.1218i22008 r.Nr'180,poŁ.1111 iNr223,poz.1458;22009r.Nr52,
poz.42Oi Nr 157, poz. 1241; z2o1ot. Nr 28, poz. 142i poz.146, Nr40, poz.230 i Nr 106, poz. 675;22o11 r. Nr 21, poz. 1 13, Nr 117, poz.679, Nr 134, po2.777,
Nr 149, poz. 887 i Nr 21 7, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567,22013 r. poz-153.
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zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U' z2o'1o r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz' 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1o2o, Nr 238, poz. 1578,
Nr257,poz.1726,22011 r.Nr185,poz.1092,Nr201,poz.1183,Nr234,poz.1386,Nr240,poz.1429,Nr29'1,poz.1707oraz2012r.poz.1456,poz.'1530
i poz. 1548.



UZASADNIENIE:

Postanawia Się zaciągnąć poŻyczkę długoterminową w wysokości 258 000 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy Bańniczka na rok 2013
planowanego W związku z realizaĄą inwestycji - Przebudowa i rozbudowa gminnej
stacj i wodociągowej Grązawy.

Konieczność zaciąnięcia pozyczki wynika z planowanej do realizacji przez
Gminę Bańniczka w 2013 roku inwestycji Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji
wodociągowej Grązawy.


