
ZARZĄDZENIE NR 7/2020
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego 
deficytu budżetu Gminy Gruta w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust 1 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91 pkt 1 oraz 
art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 
14 pkt 1. i § 15 pkt 1 Uchwały Nr XIII/84/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Gruta na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: -
dwamilionyzłotych-) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu 
budżetu Gminy Gruta.

§ 2. Termin spłaty kredytu krótkoterminowego o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 31 grudnia 
2020 rok.

§ 3. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego będzie weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową.

§ 4. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy Gruta.

§ 5. Koszty obsługi podlegają sfinansowaniu z wydatków budżetowych zapisanych na obsługę długu 
publicznego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Gruta

mgr Waldemar Kurkowski
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UZASADNIENIE

Zaciąganie kredytu krótkoterminowego należy do kompetencji Wójta Gminy Gruta do wysokości

określonej przez Radę Gminy Gruta w Uchwale budżetowej Nr XIII/84/19 Rady Gminy Gruta z

dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2020r. w § 14 pkt 1 i §15 pkt.

1., które zawierają limit oraz upoważnienie Wójta Gminy Gruta do zaciągnięcia kredytu do

wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Kredyt w rachunku bieżącym jest asekuracją płynności finansowej Gminy Gruta. Przyczyni się

szczególnie do terminowego regulowania zobowiązań niezależnie od uzyskanych wpływów

dochodów z różnych źródeł zewnętrznych.
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