
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu 
budżetu gminy w 2018 r.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 
( Dz.U. z 2017 poz. 2077 j.t z późn.zm), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 o 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 poz. 994 j.t. z późn. zm) oraz zgodnie z § 14 pkt llit.c 
Uchwały Rady Gminy Czernikowo Nr XXXI/186/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

zarządza się, co następuje;

§1. Zaciągnąć kredyt w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego 
deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Czernikowie.

§2. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu weksel In blanco.

§3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021-2027 z podatku od nieruchomości

2021 roku w kwocie 150 000 zł
2022 roku w kwocie 200 000 zł
2023 roku w kwocie 200 000 zł
2024 roku w kwocie 200 000 zł
2025 roku w kwocie 600 000 zł
2026 roku w kwocie 820 000 zł
2027 roku w kwocie 830 000 zł

§4. Uchyla się zarządzenie nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Uchyla się zarządzenie nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poinformował, że 
w dniu 05.07.2018r Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z art. 400h 
ust. 1 pkt.3.lit.b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, nie 
zatwierdziła wniosku o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięcia „ Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Czernikowie". Oznacza to, że pożyczka niezostanie udzielona.


