
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 136 /12 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 23 października  2012 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

 

              Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.  U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 3  ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 

§ 8 ust. 2 uchwały Nr XV/169/11 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 

budżetu gminy na 2012 r. zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów: Nr XVI/171/12 z dnia 26 

stycznia 2012 r., Nr XVII/186/12 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XVIII/198/12 z dnia 29 marca 2012 r., 

Nr XIX/208/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XX/213/12 z dnia 24 maja 2012 r., Nr XXII/225/12 z 

dnia 19 lipca 2012 r., Nr XXIII/238/12 z dnia 23 sierpnia 2012, oraz zarządzeniami Wójta Gminy 
Złotów Nr: 84/12 z dnia 08 lutego 2012 r., Nr 98/12 z dnia 13 kwietnia 2012 r., Nr 121/12 z dnia 23 

lipca 2012 r., Nr 123/12 z dnia 06 sierpnia 2012 r., Nr 128 z dnia 13 września 2012 r. i Nr 135 /12 z 

dnia 15 października 2012 r., zarządzam, co następuje:   
 

 

§ 1. Postanawiam zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do kwoty 3.000.000 zł   

( słownie: do kwoty trzech milionów złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

 

§ 2.Wybór banku udzielającego kredytu nastąpi w trybie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 3. Spłata kredytu następować będzie w ustalonych ratach i terminach określonych w 

umowie zawartej pomiędzy Bankiem kredytującym a Gminą Zlotów, w latach 2013-2022, z 

dochodów własnych gminy oraz z subwencji należnych gminie z budżetu państwa. 

  

§ 4. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

      

 

 


