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WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 16 wześnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

na zadanie Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych
Świerczynach

Na podstawie art. Bg ust. 1 pkt'2, ań.91 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych
(j. t. Dz. U.z2013r.poz.885z poŹn. zm'.1 oraz $4 ust. 1 pkt.2 uchwały NrXLlll214t14 RadyGminy
Bańniczka z dnia 8 sierpnia 2014 r. zarządzam co następuje:

$ 1. Postanawiam zaciągnąc poŻyczkę długoterminową W Wysokości 335.000,00 zł.
(słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego deficytu budzetu Gminy Bańniczka na rok 2014 planowanego W związkuz realizac1Ą inwestycji - Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w
Nowych Swierczynach.

$ 2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1 wraz z naleŻnymi odsetkami spłacana będzie z
dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w terminach
określonych w umowie pozyczki,lecz nie dłuzej niz do dnia 3'1 grudnia 2021 r.

$ 3. Traci moczarządzenie Wójta Gminy Bańniczka Nr 36/14 zdnia 25 sierpnia2014 r.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Gmina Bańniczka zaplanowała w 2014 r. zaciągnięcie z Wojewódzkiego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyczek na finansowanie zadan
inwestycyjnych roku 2014.

Z uwagi na nieprzewidziane zmiany organizacyjne w WFosiGW zmuszony jest skrociÓ
okres udzielanych pzez siebie poŻyczek, które zgodnie z $ 10 ust. 1 obecnie
obowiązujących zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego
Funduszu ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Tóruniu Wynoszą mańsymalnie i0
lat do lat7 wraz z okresem karencji.

W związku z powyŻszym konieczne było dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i

okresu spłat pozyczek na lata na lata 2o15-2021 r. WczeŚniej pozyczki Gminy Bańniczka
planowane były do spłaty do roku 2022.

Z uwagi na koniecznośó zadeklarowania gotowości zaciąnięcia pożyczek wg nowych
zasad, czyli w skróconym okresie kredytowania po zmianie wprowadzonej uchwałą Nr
XLllll218/14 Rady Gminy Bańniczka dnia 16 września 2014 r' w sprawie zmiany uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bańniczka nalezało wydać niniejsze zaządzenie.


