
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 302 /14  

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 listopada 2014 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 

2 uchwały Nr XL/413/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu 

gminy na 2014 r. zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów Nr XLI/416/14 z dnia 30 stycznia 

2014 r., Nr XLII/422/14 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr XLIII/435/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr 
XLIV/449/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr XLV/458/14 z dnia 29 maja 2014 r., Nr XLVI/480/14 z 

dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XLVII/485/14 z dnia 31 lipca 2014 r., XLVIII/490/14 z dnia 27 sierpnia 

2014 r., Nr XLIX/505/14 z dnia 25 września 2014 r. Nr L/507/14 z dnia 28.10.2014 r.   oraz 
zarządzeniami Wójta Gminy Złotów:  Nr 239/14 z dnia 03 lutego 2014 r.,  Nr 249/14 z dnia 14 

kwietnia.2014 r. Nr 258/14 z dnia 19 maja 2014 r., Nr 268/14 z dnia 24 lipca 2014 r., Nr 284/14 z dnia 

15 września 2014 r. i Nr 292/14 z dnia 13 października 2014 r., zarządzam, co następuje:   

 

 

§ 1. Postanawiam zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do kwoty 1.000.000 zł   

( słownie: do kwoty jednego miliona 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 2015-2024, 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. 

 

 

 

 

 

      

 

 


